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Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı 
olacak Üsküdar–Ümraniye-Sancak-
tepe-Çekmeköy hattı yıl sonu hizmete 
girecek.  Bu hatta bir ilk olarak “Peron 
Kapı” sistemi kullanılacak. SAYFA 10’DA

Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi 
Takımı, Koç Üniversitesi Buz Hokeyi 
Takımı’yla Türkiye’de bir ilke imza attı. 
Maç, Zeytinburnu’nda kurulan mobil 
buz pistinde oynandı. SAYFA 14’TE

Kağıthane Belediyesi’nin Yaşam Be-
ceri Atölyesi tam bir çocuk cenneti... 
Robot tasarımından aşçılık sınıfı ve 
görsel sanatlara kadar birçok alanda 
eğitim veriliyor. SAYFA 7’DE

Beylikdüzü Belediyesi, Almanya’nın 
Münih kentindeki gelişmiş bisiklet yol 
ağlarını inceleyip uygulanan sistem-
den faydalanarak sistemin bir benze-
rini Beylikdüzü’nde hayata geçirmeye 
hazırlanıyor. SAYFA 3’TE

Beykoz’da Cam Sanatçıları İçin Araş-
tırma, Geliştirme ve Üretim Platfor-
munun Oluşturulması Projesi (Artist 
in Residence), Türkiye ve dünyadan 
16 sanatçının katılımıyla başladı. 
SAYFA 2’DE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Baş-
kanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit 
Körfez Geçiş Köprüsü ve Gebze-Or-
hangazi-İzmit Otoyolu projesini 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım ile birlikte 
inceledi. Bakan Yıldırım, “Bu önemli 
projeyi tamamen Türk mühendisleri, 
Türk işçileri  gerçekleştirdi. Sözleş-
mede öngörülen zaman 7 yıl. 2 yıl 
önceden projeyi bitirmiş olacağız. 
Bu da bir rekor” dedi. SAYFA 14’TE

türkiye’de ilk: mobil 
pistte buz hokeyi

istanbul metrosu’nda 
‘peron kapı’ devri

kağıthane’de ÇoCuk 
olmak vardı!

beykoz ‘Camı’nı  
dünyaya aÇıyor

beylikdüzü’nden 
‘münih’ modeli

‘YÜZDE 70’i DönmEYEcEk’ 
Marmara Belediyeler Birliği Başkanı 
Recep Altepe, zirvede yaptığı konuş-
mada mültecilere ait rakamsal veriler 
paylaştı. Altepe, “Türkiye’de 3 milyona 
yakın sığınmacı var. Dünya istatistik-
lerine göre bu insanların yüzde 70’i 
ülkelerindeki sorun bitse de geri dön-
meyecekler. 620 bin Suriyeli çocuk da 
eğitim bekliyor” dedi. SAYFA 4’TE

ÇöZÜm mASAYA YATIRILDI
11-14 Şubat tarihleri arasında İzmir’in 
Balçova İlçesi’nde gerçekleşen zirvede, 
Marmara Bölgesi’ne yön veren baş-
kanlar yerel yönetimlerin sorunları ve 
hedeflerine ilişkin istişarelerde bulun-
du. Marmara Belediyeler Birliği’ne üye 
belediyelerin başkanları,  Türkiye’nin 
şu anda en acil sorunlarından biri olan 
Suriyeli mülteciler konusunda yapılabi-
lecekleri de masaya yatırdı. 

Marmara Belediyeler Birliği’nin Başkanlar Zirvesi’ne bu kez İzmir ev sahipliği yaptı. Dev zirvede 
başkanlar, Türkiye’nin en acil sorunlarından Suriyeli mülteciler konusuna çözüm aradı.

Ulaştırma Bakanı 
Yıldırm, İzmir ile  

İstanbul arasını 2 saat 
50 dakikaya indirecek 

otoyol projesini 
Kocaeli Büyükşehir 

Belediye Başkanı 
Karaosmanoğlu ile 

birlikte inceledi, “Proje 
beklenenden 2 yıl 

önce bitecek” dedi

marmaralı baskanların 
ızmır Cıkarması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin teşviki ile yerli 
tramvay üretimini gerçekleştiren 
Bursa sanayii, şimdi de uçak üre-
timine başlıyor. Bursa sanayiinin 
öncülerinden B Plas, Alman uçak 
firması AQUILA’yı (Kartal) satın aldı, 
düğmeye bastı. SAYFA 11’DE

bursa Göklere  
imzasını ataCak

dev proJe 
 2 yıl önCe 

biteCek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
kapıda... Kimimiz için anne, 
kimimiz için eş, kimimiz için 
kardeş... Onları ‘korumak’ da, bir 
gün değil her gün başımızın tacı 

yapmak da görevimiz aslında... 
Başkanlarımıza Kadınlar Günü 
ile ilgili düşüncelerini sorduk, 
‘Çok sevelim, koruyalım’ yanıtını 
aldık. SAYFA 5’TE

bir Gün değil her Gün

Dobra dobra bir başkanlayız, Ümraniye Belediye 
Başkanı Hasan Can ile... Sözünü sakınmadan icraat-
larını anlatan bir başkan Sayın Can. Esprili anlatımı 

ile sorularımıza cevapları en net haliyle veren, 
hizmetlerinden söz edilince rakamlarla konuşan bir 

başkan o. Özellikle kentsel dönüşüme ilişkin söyledik-
lerine kulak kabartmakta fayda var...  

SAYFA 8-9’ DA

kentsel dönüşümde  
bir numarayız
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BAĞCILAR - İstAnBuL  Bağcılar Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin daha yeşil 
ve temiz olması amacıyla çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. İlçedeki tüm park, bahçe, refüj, 
cadde, sokak ve kamu alanlarının bahçelerin-
de çalışmalar yapıldı. Çalışmalarını aralıksız 
sürdüren ekipler geçtiğimiz Aralık ayından 
bu yana toplam 10 bin 325 ağacın budamasını 
yaptı.  Yine 55 bin 420 adet gülün budama çalış-
ması tamamlandı. Okulların tatil olmasını fırsat 
bilen ekipler, okul bahçelerindeki ağaçların bakımı 
ile budamasını da yaptı. Bağcılar’daki tüm cadde, so-
kak, refüj, park, bahçe ve kamu alanlarına ait bahçelerde 
kuruyan ağaçlar kesildi ve yerlerine yenileri dikildi.  İlçenin 
daha güzel bir görünüme kavuşması amacıyla geçtiğimiz Aralık ayında 

da mevsimlik 120 bin lale ile 20 bin sümbül soğa-
nı, çuha, siklamen olmak üzere 800 bine yakın 

menekşe ve çuha çiçeklerinin dikimi yapıldı.

DAHA YEŞiL, DAHA HOŞ 
Yeni yaşam alanları, sosyal ve kültürel tesis-
leri hizmete sunduklarını belirten Bağcılar 
Belediye Başkanı Çağırıcı, park, bahçe ve 

Nostalji Bahçeleri ile de daha yeşil ve göze 
hoş gelen bir çevre oluşturmaya çalıştıklarını 

belirtti. Çağırıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
“Bağcılarımızın çehresi her geçen gün değişiyor.  

İlçemizde yaşam standardı gelişirken aynı zamanda 
halkımızın hoşça vakit geçirebileceği tesisleri hizmete 

sunuyoruz” diyerek düşüncelerini ifade etti.

Bağcılar’da temiz, sağlıklı ve daha yeşil bir 
çevre için yapılan çalışmalar kapsamında 
binlerce ağaç ve gül budandı. Bunun yanı 
sıra 800 bine yakın çiçeğin dikimi yapıldı

köRfez - koCAeLİ  Körfez Belediyesi, 
marka kent çalışmaları kapsamında Kör-
fez’in simgesi olan kirazı canlandırmak 
için “Her Bahçeye Bir Kiraz” sloganıyla 
projenin startını verdi.  
Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir 
dünya bırakmak için her yıl ağaçlandırma 
sezonunda fidan dağıtımı yapan Körfez 
Belediyesi, Körfez İlçe Tarım Müdürlüğü 
ile işbirliği içerisinde kentin simgesi ki-
razı yaşatmak ve asıl değerini tekrardan 

kazandırmak için 50 bin kiraz fidanını 
toprakla buluşturuyor. 
Körfez’in her köşesine ekilecek olan 
kiraz fidanları ilk olarak Körfez Kent 
2.Etap Emlak Konutlarında ekildi. Körfez 
Belediye Başkanı İsmail Baran konuyla 
ilgili  “Geçmiş yıllarda Körfez kirazı ile 
meşhurdu. Bir şehrin marka şehir ola-
bilmesinde o şehrin önde gelen sembol-
lerinin çok büyük önemi var” şeklinde 
açıklama yaptı.

Her Bahçeye Bir Kiraz

küçükçekmeCe  - İstAnBuL   
Küçükçekmece Belediyesi, hiz-
met binasına yerleştirdiği 
bisikletli şarj cihazla-
rıyla, örnek teşkil 
edecek özel bir 
uygulamaya imza 
attı. Bu kapsam-
da, vatandaşlara 
spor yapma 
imkanı sunan 
belediye, bisikletli 
şarj cihazıyla aynı 
zamanda enerji tasarrufu 
sağlıyor. Bisikletli cihazı kulla-
nan vatandaşlar, pedal çevirerek 

spor yaparken, telefonlarını 
da şarj ediyor. Böylece bina 

içinde de enerji tasarrufu 
sağlanmış oluyor. Ci-

hazlar, aynı anda iki 
telefonu birden 

şarj edebilme 
kapasitesine de 
sahip. Bele-
diye Başkanı 

Temel Karadeniz, 
başlattıkları Yeşil 

Pedal projesini, ilçe 
genelinde yaygınlaştır-

mayı amaçladıklarını söyledi.

Yeşil Pedallar Belediye Binasında

mustAfAkemALpAşA - BuRsA  
Mustafakemalpaşa Be-
lediyesi, ambalaj atıkları 
için ilk adımı attı. Başkan 
Sadi Kurtulan, AŞM Geri 
Dönüşüm Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. ile birlikte ilk etapta 
50 adet hazırlanan ambalaj 
atık kutularının kentin ana 
arterlerine, resmi dairelere, 
sitelere ve market önlerine 
yerleştirildiğini söyledi.

seRdİvAn - sAkARyA  Serdi-
van Belediyesi Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ilçe genelindeki 
temizlik faaliyetlerine devam 
ediyor. Karların erimesiyle 
birlikte cadde ve sokaklarda 
biriken toz, çamur ve çöpler 
temizleniyor. Bir teneke 
kutunun 300 yılda, bir 
plastik poşetin 1000 yılda 
bozularak doğaya karıştığını 
belirten belediye yetkilileri, 
vatandaşlara uyarıda bulu-
narak çevreyi kirletmemeleri 
gerektiğini  söylediler.

Çevreye duyarlı 
belediye

asırlık Çınarlara 
bakım yapıldı

atıklarda ilk 
adım atıldı

Çamur ve Çöpler 
temizleniyor

geLİBoLu  - çAnAkkALe  Ge-
libolu Belediyesi tarafından 
ağaçlandırma çalışmaları 
gerçekleştiriliyor. Çalış-
malar hakkında açıklama 
yapan Belediye Başkanı 
M. Mustafa Özacar, “İlçe 
genelinde çalışmalarını 
hız kesmeden sürdüren 
belediyemiz mahallelerde 
ağaçlandırma ve yeşil alan 
yapımı çalışmalarına devam 
ediyor. Çevreye karşı du-
yarlı bir belediyeyiz” dedi.

BAşİskeLe  - koCAeLİ  

Başiskele Bahçecik Kültür 
Merkezi’nde bulunan 
asırlık çınar ağaçlarının 
budaması yapıldı. Bahçecik 
Hürriyet Caddesi üzerinde 
bulunan Bahçecik Kültür 
Merkezi ve Düğün Salonu 
bahçesinde bulunan yüz elli 
yıllık çınar ağaçları Başis-
kele Belediyesi tarafından 
koruma altına alındı.

bağCılar’da yeşil 
Çevre seFerberliği

Türkiye’nin ilk yeşil sertifikalı kamu binasında hizmet 
veren Küçükçekmece Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 
hizmet binasına bisikletli şarj cihazları yerleştirdi.

beylikdüzü belediyesi 
yurt dışına aÇılıyor 
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MBB Başkanı, 
Bursa Büyükşehir  
Belediye Başkanı
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beylikdüzü belediyesi 
yurt dışına aÇılıyor 

Beylikdüzü Belediyesi, Almanya’nın 
Münih kentindeki gelişmiş bisiklet 

yol ağlarını inceleyip uygulanan 
sistemden faydalanarak, sistemin 

bir benzerini Beylikdüzü’nde 
hayata geçirmeye hazırla-

nıyor. Avrupa Birliği (AB) 
Eşleştirme Programı 

kapsamında ilçede 
yeni bisiklet yollarının 
yapımına ilişkin çalışma 
yürütüyor. 

ORTAk  
kATILImcI 
Beylikdüzü Belediyesi, 
1986 yılında Avru-

pa’nın önemli şehir-
lerinden Bar selona, 

Birmingham, Frankfurt, 
Lyon, Milan ve Rotter-

dam’ın önderliğinde kuru-
lan ve üye şehirlerin kültürel, 

ekonomik ve sosyal işbirliğini 

kuvvetlendirmeyi amaçlayan Euro-
cities’in “ortak katılımcı” statüsünde 
partneri oldu. 16-18 Mart 2016 tarih-
leri arasında Fransa’nın Nantes şehrin-
de yapılacak uluslararası konferansta 
“Mahallemiz Cumhuriyet Muhtarlık 
ve Çözüm Merkezi” projesini katılımcı 
ve inovasyon alanında yerel uygulama 
olarak sunulacak. Hem sürdürülebilir 
kent anlayışını doğru standartlarda 
uygulamak hem de yurtdışı şehircilik 
ve kent uygulamalarını yerele entegre 
etmek amacıyla birçok Avrupa, Uzak-
doğu ve Amerika ülkelerine geziler 
düzenleyen Beylikdüzü Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu; İspanya, 
Amsterdam, Fransa, Bulgaristan, Ro-
manya, Çin ve Amerika gibi ülkelerde 
çeşitli inceleme ve değerlendirmelerde 
bulundu.  Ayrıca Beylikdüzü Belediye-
si’ni kültür- sanat faaliyetlerinde de ön 
planda görüyoruz. 

Beylikdüzü’nün kalbi tam bir ay boyunca sanatla attı. Sanata 
ve sanatçıya daimi destek veren Beylikdüzü Belediyesi, gele-
nekselleştirdiği festivalleri ile uluslararası arenada da adından 
bahsettiriyor. Dünyanın sanat gözünü ilçeye taşıyarak, 
Beylikdüzü’nün daha estetik bir hal almasına zemin hazırlıyor.
İlçede 18 Eylül – 18 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenen 
Beylikdüzü Belediyesi 2.Uluslararası Beylikdüzü Taş Heykel 
Sempozyumu, 7’si Türk, 5’i yabancı heykeltraşın ortaya çıkar-
dığı eserlerle sona ermişti.

Şehrin Kalbi Sanatla Attı
Yüzünü çağdaş, 
yeni uygulamalara 
açmış bir Beylikdüzü’nün 
ideal gelişimini amaçlayan 
belediye yönetimi, bu 
vizyonla hareket ediyor.

nİLüfeR - BuRsA  2013 yılında kurulan ve ser-
mayesinin tamamı Nilüfer Belediyesi’ne ait olan 
Nilbel A.Ş. sosyal işletmeleriyle halka hizmet 
sunuyor. İdari merkezi Nilpark AVM’de bulunan 
Nilbel A.Ş.,  ilk etapta turizm ve sosyal işlet-
meleriyle Bursa halkına uygun fiyatla kaliteli 
ve güvenli hizmet vermeyi hedefliyor. Eğitim, 
kreş, mimarlık ve mühendislik gibi birçok alanda 
faaliyet göstermeye hazırlanan Nilbel A.Ş. ilk 
olarak geçtiğimiz yılın yaz aylarında Japon Parkı 
Restoran&Kafe’yi hizmete sundu.  

AÇILIŞTA BAŞkAn DA VARDI 
Nilbel A.Ş’nin yeni işletmesi Misi Kamp Karavan 
Restoran&Kafe’yi de faaliyete geçirdi. Önümüz-
deki günlerde Misi Konak Otel, Görükle, Barış 
Spor Tesisleri ve Beşevler Jimnastik Salonu 
kafeteryaları da Nilbel A.Ş. tarafından işletilecek. 
Misi Kamp Karavan Restoran&Kafe geçtiğimiz 
günlerde kapılarını açtı. Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, açılışta yer aldı.

Kaliteyi Uygun Fiyata Sunacak

mALtepe - İstAnBuL  Maltepe Belediyesi 
üç sokak köpeğini daha arama-kurtar-

ma faaliyetlerinde görevlendirilmek 
üzere kadrosuna kattı. Geçen sene 
sokağa terk edilen üç sokak köpe-
ğini işe alıp, eğitim verdikten sonra 
sahiplendiren Maltepe Belediyesi, bu 

sene üç sokak köpeğini daha işe aldı. 
Kırsal Hizmetler ve Acil Yardım Müdür-

lüğü’nde arama-kurtarma faaliyetlerinde 
görevlendirilmek üzere işe alınan Slow adı 

verilen kurt köpeğiyle, Arya ve Poyraz adla-
rı verilen Golden cinsi köpeklerin eğitimine 
başlandı.  
“Maltepe’nin Melekleri” olarak anılan sokak 
köpeklerinin eğitilip sahiplendirilmesi 
sonrasında konuşan Maltepe Belediye 
Başkanı Ali Kılıç, “Geçen sene alıp eğittiği-
miz ve büyük ilgi gören sokak köpeklerimizi 
sahiplendirdik. Onlardan boşalan kadroya 
da yeni sokak köpeklerimiz olan Slow, Arya 
ve Poyraz’ı getirdik” dedi.

Maltepe’nin Yeni Melekleri

Nilüfer Belediyesi tarafından kurulan Nilbel Anonim Şirketi, sosyal işletmelerini hizmete 
sunarak Bursalıları, uygun fiyata kaliteli hizmetle buluşturmayı hedefliyor. 

AdApAzARI - sAkARyA         
Adapazarı Belediyesi’nin, 
soğuk havalarda başlattığı 
Salep ikramında 1 ayda 
toplam 50 bin 600 bardak 
salep ikramı yapıldı. Bele-
diye önünde açılan stantla 
hafta içi her sabah 07.30 
ile 10.00 saatleri arasında 
yapılan salep ikramına özel-
likle soğuk ve karlı hava-
larda ilgi daha çok artıyor. 
Stant daha çok sabahları 
iş ve okula gidenler tara-
fından büyük ilgi görüyor. 
Salep standının önümüz-
deki aylarda da hizmete 
devam edeceğini belirten 
Adapazarı Belediyesi 
Başkan Vekili Erol Aydın, 
“Salep ikramımız büyük ilgi 
görüyor” dedi.

1 Ayda 50 Bin 
Bardak Salep 

Özellikle Strateji Geliştirme Müdürlüğü, 
ilçenin uluslararası arenada hangi 
alanlarda varlık göstermesi gerektiği ile 
ilgili planlama yapıyor./Beylikdüzü Belediyesi, sadece yerel sınırlar 

içinde hareket etmiyor, uluslararası ilişkiler 
kurarak yönetim stratejilerinde Avrupa 
standartlarını yakalamaya çalışıyor. 

Tuna Nehri için  
Bir Araya Geleceğiz 
Çok az sayıda toplantı, bu gezege-
ni paylaşan herkesi etkileme po-
tansiyeline sahip. Geçen yılın son 
günlerinde yapılan Paris İklim 
Zirvesi (COP21), bu toplantılar-
dan biriydi. Dünya liderleri, hep 
birlikte paylaştığımız bu gezegeni 
bir iklim faciasından uzaklaştır-
manın ortak bir yolunu bulmak, 
iklim değişikliği konusunda 
küresel ve uzun vadeli bir strateji 
belirlemek için toplandılar. 2020 
yılında yürürlüğe girmesi bekle-
nen anlaşma, sanayi devriminden 
bu yana gerçekleşen ortalama 
sıcaklıktaki artışın 1,5 ile 2°C 
arasında sınırlandırılmasını kabul 
etti. Böyle bir sınırlandırılmaya 
gidilmesinin şüphesiz birçok 
nedeni var. Bunlardan biri de at-
mosfere karışan kömür, petrol ve 
doğal gaz salınımlarının artışı be-
raberinde deniz seviyesinin yük-
selişine neden olması, sahillerdeki 
kentlerin  büyük bir tehlike ile 
karşı karşıya kalması... Isı artışı, 
ürünlerin kuruması ve milyon-
larca kişinin su kaynaklarını kay-
betme riskini de doğuruyor. Yani 
söz konusu çevre olunca, atılan 
her adım, o adımın çok uzağında-
kileri de etkileyebiliyor. Özellikle 
Avrupa’nın en uzun ikinci nehri 
olan Tuna Nehri gibi 10 ülkeden 
geçen, havzasında 81 milyon 
insanın yaşadığı bir ekosistemde 
bu etkiler çok daha yüksek sevi-
yelere ulaşıyor. İklim değişikliği 
ile buna bağlı kuraklık ve su 
kıtlığı nedeniyle Tuna nehrinde 
su seviyesinin azaldığı gözleniyor. 
Paris İklim Zirvesi sonuçlarında; 
doğal su kaynaklarının etkin 
yönetimi ile ilgili önemli ifadeler 
yer aldı. Bu etkin yönetim ancak 
yerel yönetimlerin aktif rol üst-
lenmesi ile mümkün olacağından, 
Tuna Nehri farklı ülkelerdeki 
yerel yönetimlerin birlikte ele 
alması gereken bir konudur. 
Bu gereklilik çerçevesinde 13 
Nisan’da Bursa’da Marmara Bele-
diyeler Birliği, NALAS ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 
“Tuna-Karadeniz-Marmara Ça-
lıştayı” gerçekleştireceğiz. Tuna 
Nehri, Karadeniz’e dökülüyor 
olsa da Marmara da bu çalıştayın 
önemli bir kısmını oluşturuyor. 
Çünkü Karadeniz ile Marmara 
birbirleriyle çok etkileşimli iki 
deniz konumunda. Söz konusu 
çalıştayda Tuna Nehri’nin geçtiği 
10 ülkenin her birinden en az bir 
temsilci yer alacak ve ulusal öl-
çekte çevre politikalarının Tuna 
Havzası/Nehri ile ilişkileri ko-
nusunda bilgilendirme yapılacak. 
Bu şekilde uluslararası etkileşime 
açık Tuna Nehri, Karadeniz ve 
Marmara Denizi’nin su ve atıksu 
yönetimi çok yönlü ve bütünle-
şik olarak değerlendirilebilecek. 
Marmara Bölgesi’ndeki belediye 
başkanlarının bu çalıştaya katılım 
ve katkılarını son derece önemsi-
yor, sonuçlarının hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. 
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Zirvenin açılışında kısa bir 
“hoş geldiniz” konuşması 
yapan İzmir Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
konuk belediye başkanlarını 
selamlayarak zirveye ev 
sahipliği yapmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
Marmara Belediyeler Birliği 
ve Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Recep Altepe ise 
sıcak ev sahipliğinden dolayı 
Kocaoğlu’na teşekkür etti.

Başkanlar Zirvesi’nde Prof. 
Dr. Acar Baltaş, liderlik üze-
rine bir sunum yaptı. Baltaş, 
duygu yönetimi faktörüne 
vurgu yaparken, “Başarılı 
liderliğin sırrı kendi duygu-
larınızı yönetmekten geçer. 
Kendi duygularını yöneteme-
yen lider, yönettiği kişilerin 
duygularını da yönetemez. 
Türkiye gibi ilişki yönelimli 
kültüre sahip bir toplumda iş 
sonuçları almak isteyen lider, 
çalıştığı kişilere karşı duyarlı 
ve samimi olmalı” dedi. 

Kocaoğlu’ndan 
‘hoş geldiniz’

Baltaş: Önce 
duygu yönetimi

Marmara Belediyeler Birliği’nin İzmir’de gerçekleştirilen Başkanlar Zirvesi’nde Türkiye’nin sorunları 
mercek altına alındı. En acil sorunlardan biri olarak öne çıkan mülteciler konusuna çözüm arandı.

Suriye’deki savaşın en büyük mağduru olarak çocukları 
gösteren Altepe, “Türkiye 310 bin çocuğu eğitime aldı. 
Ama aslında 620 bin çocuğun eğitime ihtiyacı var” dedi 

GÖÇ SORUNU MASADA
M

armara Belediyeler Birliği tara-
fından organize edilen Başkanlar 
Zirvesi’ne bu yıl ilk kez İzmir ev 

sahipliği yaptı. 11-14 Şubat tarihleri ara-
sında İzmir’in Balçova İlçesi’nde gerçek-
leşen zirvede, Marmara Bölgesi’ne yön 
veren başkanlar yerel yönetimlerin so-
runları ve hedeflerine ilişkin istişarelerde 
bulundu. Marmara Belediyeler Birliği’ne 
üye belediyelerin başkanları,  Türkiye’nin 
şu anda en acil sorunlarından biri olarak 
Suriyeli mültecileri öne çıkarırken, bu ko-
nuda yapılabilecekleri de masaya yatırdı.  
Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
altı ayda bir birlik belediye başkanları ile 
farklı kentlerde bir araya geldiklerini ve 
bu kez İzmir’de toplandıklarını belirtirken 
“Bu buluşmalarımızda çözülmeyen sorun-
ları çözüyor; arkadaşlarımızın birikimin-
den, ürettikleri çözümlerden faydalanıp 
şehirlerimizi geleceğe taşıyoruz. Kasım 
ayında ‘göç’ gündemiyle bir araya gelmiş, 
mülteci sorununa ilişkin yerel yöne-
timlere büyük görev ve sorumluluklar 
düştüğünü söylemiştik. Bu buluşmamızda 
ise değişen dünyada yerel yönetimlerin 
rolünü ele alacağız. Türkiye’deki mülteci 
sorununa ilişkin olarak yerel yönetimlere 
büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. 
Bu çerçevede uzun bir döneme yayılacak 
sağlam ve kararlı adımlar atmaya baş-
ladık. Birliğin şehir politikaları merkezi 
bünyesinde Göç Politikaları Atölyesi’ni 
kurduk. Bu atölyenin amacı, göç ile bilim-
sel çalışmalar yürütmek, bilgi ve tecrübe 
paylaşımına zemin hazırlamak, beledi-
yeler ile valiliklerin işbirliği içerisinde 
projeler yürütmesine yardımcı olmaktır” 
diye konuştu. 

‘3 miLYOnA YAkIn SIĞInmAcI’ 
Altepe şöyle devam etti: “Yoğunluk 
değişse de artık Suriyeli barındırmayan 
kentimiz yok, günlük hayatın, üretimin 
içindeler. Türkiye’de 3 milyona yakın sığın-
macı var. Dünya istatistiklerine göre bu 
insanların yüzde 70’i ülkelerindeki sorun 
bitse de geri dönmeyecekler. Kasım ayında 
İstanbul’da Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği ile işbirliği içerisinde 
göç çalıştayı gerçekleştirdik. Çalıştaya 5 
binden fazla Suriyeli mülteci barındıran 21 
belediye katıldı. Belediyelerin yaşadığı so-
runların çözümüne yönelik öneri, talepler 
ve planlar belirlenerek rapora dönüştürül-
dü. Ayrıca, Şehir Politikaları Merkezimizin 
düzenleyeceği II. Uluslararası Çocukların 
Şehri Kongresi’nde de göçmen çocuk ve 
şehir ilişkisi ele alınacak.”

Marmara Belediyeler Bir-
liği tarafından organize 

edilen Başkanlar Zirvesi, 
aynı zamanda İzmir’i keş-

fetmek için de bir fırsat 
niteliği taşıyordu. Ege’nin 
en güzel şehrini tanıtmak 

amacıyla mini bir tur 
düzenlendi. Başkanlar, 

aileleriyle birlikte katıl-
dıkları bu turda, İzmir’in 
simgesi olan Tarihi Saat 

Kulesi önünde hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

620 Bin 
Suriyeli Çocuk 

Eğitim Bekliyor

Başkanların
İzmir gezisi

Sağlıklı lider 
sağlıklı toplum
Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim 
Erbıyık, nam-ı diğer Dr. Mo-
ral, zirvede yaptığı sunumda 
başarılı liderliğin sağlıklı ya-
şamla mümkün olacağını vur-
guladı. “Sağlıklı Lider Sağlıklı 
Toplum” başlıklı konuşmada  
Erbıyık, sağlıklı beslenmenin 
ve iyi bir uykunun doğru 
karar verme üzerinde pozitif 
etkilerinin olduğunun belirtti. 

Marmara Belediyeler Birliği 
Başkanı Recep Altepe, 
konuşmasında Suriye’deki 
savaşın en büyük mağduru 
olarak çocukları gösterdi. 
Başkan Altepe, Türkiye’de 
mümkün olan en iyi koşullarda 
misafir edilen Suriyeli çocukların 
bir yandan eğitim hayatına ara 
vermeden devam ederken, 
diğer taraftan psikolojik destek 
aldıklarını ifade etti. Altepe, 
“Bugün itibariyle Türkiye’de 
310 bin Suriyeli çocuk eğitime 
alındı. Aslında 620 bin civarında 
Suriyeli çocuğun eğitime ihtiyacı 

var. Çocuklara ilişkin tartışılması 
gereken pek çok önemli konu 
mevcut. Eğitim bunlardan 
sadece bir tanesini oluşturuyor. 
19 Nisan’da Balıkesir Çocuk 
Köyü’nde Yerel Yönetimler 
Çalıştayı ve Çocuk Şenliği 
düzenleyeceğiz. Sonrasında 30 
Nisan’da İstanbul’da Uluslararası 
Çocukların Şehri Kongresi’ni 
gerçekleştireceğiz. Bu kongrede 
tüm belediyelerimiz, çocuk 
ve şehir ilişkisine yönelik 
çalışmalarını stantlarda 
sunacaklar” ifadelerini kullandı.

Dünyanın ve şehirlerin 
değiştiğine vurgu yapan 
Başkan Altepe, “Artık 
dünyaya, ülkelerden ziyade 
şehirler yön veriyor. Mar-
mara Bölgesi’nde her gün 
yaşanabilir şehirler inşa 
etmek için dünya çapında 
ses getirecek yeni projelere 
start veriliyor. Bu bağlamda 
bu yıl altıncısını düzenleye-
ceğimiz Altın Karınca Bele-
diyecilik Ödülleri ile örnek 
projeleri ödüllendireceğiz. 
Tüm çabamız yaşanabilir, 
sürdürülebilir, modern ve  
tarihini unutmayan   
şehirler oluşturmak” 
 dedi.

Amaç 
Yaşanılır 
Şehirler
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ÇOK SEVELİM 
Kimimiz için anne, kimimiz için eş, kimimiz için çocuk, kimimiz için kardeş... 

Onların günü kapıda... Kadınlarımızın... 8 Mart öncesi başkanlarımıza 
‘Dünya Kadınlar Günü’nü sorduk, cevapları iki başlıkta toparladık:

kadınlar bizim hayatımızın bir parçası. Hayatımızı paylaştığımız eşlerimiz, 
kardeşlerimiz, annelerimiz... kadınlarımız her zaman bizim baş tacımız. sadece 
kadınlar gününde değil, her zaman bir bütünün yarısıyız. onlara her zaman 
şükran ve minnet borçluyuz. İsteriz ki kadınlarımız her zaman hayatın ve 
üretimin içerisinde olsunlar. ve toplumda daha çok söz sahibi olsunlar. kadına 
şiddetin önlenmesi için kadın dostu kentler olarak bu işin peşindeyiz. Bu amaçla 
düzenlenen seminerler, paneller ve etkinliklerde Bursa her zaman en ön safta yer 
alıyor. kadına yönelik şiddetin engellenmesinde de Bursa aktif bir rol oynuyor. 
Bu konuda çalışmalarımız  çok yönlü olarak sürüyor, sürmeye de devam edecek. 
kadına şiddetin önlenmesi için hepimize görevler düşüyor, biz de bununla ilgili 
adımlarımızı atıyoruz.  BuRsA BüyükşeHİR BeLedİye BAşkAnI ReCep ALtepe

2016 yılı Lüleburgaz Belediye meclisi tarafından ‘kadın yılı’ ilan edildi. Avrupa 
2017 yılını kadın yılı ilan etti. Bugün Avrupa’nın önünde ilerlemek bizi çok mutlu 
ediyor. kadın cinayetleri son bulsun, kadına karşı şiddet son bulsun. Bugün 
Lüleburgaz Belediyesi’nde birim müdürlerinin %60’ı kadın. Ayrıca Lüleburgaz 
Belediyesi kadın meclisi’ndeki kadın sayısı türkiye ortalamasının 6 katı. kent 
konseyi Başkanı kadın. sivil toplum kuruluşlarında ve iş hayatında kadınlar var. 
Lüleburgaz’da kadınlar her şeyin içinde varlar. Lüleburgaz’da kadınlar ve erkekler 
yaşamı eşit olarak paylaşıyorlar. ülkemizin her tarafında böyle olmalı. ülkemizi 
hep birlikte çağdaş medeni toplumlar seviyesine çıkarmak görevimiz. Bunu 
ancak kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla hep birlikte yapabileceğimizi 
düşünüyorum.  LüLeBuRgAz BeLedİye BAşkAnI emİn HALeBAk

KORUYALIM

Her Zaman Şükran Borçluyuz Kadın Cinayetleri Son Bulsun

Her yıl kadınlar günü’nde mutlaka kadınlarla ilgili bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. 
yine aynı gün sanatsal faaliyetlerimiz oluyor.  kadınlarımızın ürettiği ürünler 
sergileniyor. Her yıl zübeyde Hanım’ın mezarına gidiyoruz ve dua ediyoruz. 
kadınlar günü ile ilgili iki türlü mesaj vermek gerekiyor. Birincisi, dünyaya 
mesajım var. emperyalist güçler, dünya devi ülkeler kadınların, çocukların 
suriye’deki dramına son vermeli. çocuklar ve kadınlar hunharca öldürülüyor. Bu 
bir savaş değil, barbarlıktır. İkincisi ülkemizde öldürülen kadın sayısı. korkunç 
bir kadın katliamı var. kadınlarımızın öldürülmesinin altında yatan gerçek sebep 
insanların cahilliğidir. diğer neden ise kadınları koruyucu tedbirlerin, verilen 
cezaların caydırıcı olmayışıdır. Başta siyasetçilerin kadına daha çok değer 
vermesi, daha çok imkân tanıması gerekiyor. Ayrıca kız çocuklarına daha fazla 
eğitim verilmeli. BüyükçekmeCe BeLedİye BAşkAnI HAsAn Akgün

dünya kadınlar günü diyoruz 
ama sadece o gün kadınlara 
önem verilmemeli. 365 gün 
kadınlar bizim başımızın tacı. 
kadınlar bizim proje ortaklarımız. 
dolayısıyla onlarla birlikte 
hareket ediyoruz. kadınlarımız 
hem iş hayatında hem de 
sosyal hayatta her zaman var 
olmalı. kadına karşı şiddetin 
önüne geçmek için biz de 
osmangazi Belediyesi olarak 
pek çok proje gerçekleştiriyoruz, 
gerçekleştirmeye de devam 
edeceğiz.  
osmAngAzİ BeLedİye 
BAşkAnI mustAfA dündAR

toplumların ayakta kalmasını 
sağlayan, çağdaş medeniyetler 

olarak kalkınmasında en büyük 
rolü oynayan kadınlardır. 

çalışan kadınlarımız fedakârca 
ailelerinden, evlerinden 

feragat ederek ulvi bir görevi 
yerine getirmektedir. ev 

ekonomisine katkı sundukları 
gibi çocuklarına da iyi birer rol 

model olmaktadırlar. ‘dünya 
kadınlar günü’nü kutluyorum.  

kadınlarımızı sevmek, bir 
gün değil her gün hatırlamak, 

yardımcı olmak ve korumak 
en büyük görevimiz. çoRLu 

BeLedİye BAşkAnI ünAL 
BAysAn

önce aile, önce kadın… Bunu dememizin nedeni toplumun temelinin aile 
olmasıdır. Aile düzeyindeki sorunları çözebilirsek toplumda da herhangi 
bir sıkıntı kalmaz. kadınlarımız bugün sevgi, şefkat ve barışın daha yoğun 
yaşandığı bir dünyaya olanak tanıyorlar. kadınlarımızı bir gün değil, her zaman 
hatırlamalıyız. Biz de Beylikdüzü Belediyesi olarak her alanda kadınlarımızın 
yanındayız ve onların en büyük destekçileriyiz. örneğin, özgecan Arslan kültür 
merkezi’nin kadınlar gününde açılışını gerçekleştireceğiz. Bu merkezimizin 
içerisinde ağırlıklı olarak kadınların eğitimine yönelik kurslar ve seminerler 
olacak. Aynı zamanda kadınlarımızın kendilerini geliştirebileceği sportif ve 
kültürel etkinliklerin olacağı bir merkez olacak burası. Başta Beylikdüzü olmak 
üzere tüm İstanbul’un kadınlarına kapılarımız açık olacak. 
BeyLİkdüzü BeLedİye BAşkAnI ekRem İmAmoĞLu

Bu Drama Nokta Konulmalı

365 Gün 
Başımızın 
Tacı

Kalkınmada 
Başrol 

Onların

Bir Gün Değil, Her Gün
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şiir dolu 
unutulmaz 
GeCe

yarhisar 
ziyaretÇi sayısı 
185.369 oldu

eRenLeR - sAkARyA  Erenler 
Şiirler ve Şairler programın-
da konuşan Başkan Öztürk, 
“İnsanın ruhunu etkileyen 
sözlerin başında şüphesiz şiir 
gelir. Şiir, toplumsal hayatın 
önemli temel taşlarından biri 
olup, dilin ve insanın özüdür. 
Erenler Belediyesi olarak sa-
nata ve topluma verdiğimiz 
önem ile birbirinden değerli 
şairlerimizi vatandaşlarımız-
la buluşturmanın mutluluğu-
nu yaşamaktayız” dedi.

göLCük - koCAeLİ  Havaların 
ısınmasıyla ziyaretçi akınına 
uğrayan Gölcük Belediyesi 
Yarhisar Müze Gemisi, son ge-
zilerle toplam 185.369 kişiye 
ev sahipliği yaptı. Yarhisar, 27 
Ekim 2006 tarihinden bu yana 
karada müze olarak hizmet 
veriyor. Yarhisar’ı ziyaret 
edenlerin sayısı 200 bine 
yaklaştı. 

Festivalde 
hamsiye 
doyduk

kırklareli’nin 
Güzel ‘kültür 
merkezi’

mudAnyA - BuRsA  Mudanya 
Karadenizliler Derneği’nin, 
Mudanya Belediyesi’nin 
destekleriyle bu yıl 3.sünü 
düzenlediği Hamsi ve Yöresel 
Lezzetler Festivali kapsa-
mında 1 ton hamsi dağıtıldı. 
1-10 Şubat tarihleri arasında 
düzenlenen festivale katılım 
oldukça fazlaydı ve renkli 
görüntüler ortaya çıktı. 

kIRkLAReLİ   Kırklareli Beledi-
ye Başkanlığı tarafından geçti-
ğimiz yıl açılışı yapılan Atatürk 
Kültür Merkezi beklentileri 
karşılayarak birçok etkinliğe 
ev sahipliği yaptı.  Merkez 
açıldığı günden bu yana 
tiyatro, konferans, toplantı, 
müzik dinletisi ve buna benzer 
29 etkinliğe ev sahipliği yaptı. 
Merkez, birçok kurum ve  
sivil toplum kuruluşlarına da 
kapısını açtı.

eyüp-  İstAnBuL   Eyüp Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, Tarihi Eyüp 
Oyuncaklarının yapıldığı Tarihi 
Eyüp Oyuncakları Kadın Kültür 
İşletme Kooperatifini ziyaret 
etti. Ziyaret sırasında oyuncak-
ların yapımıyla ilgili bilgi alan 
Başkan Aydın, bu oyuncakların 
atalarımızın mirası olduğunu 
hatırlatarak kaybolmaya yüz 
tutmuş tarihi Eyüp oyuncakla-
rının yeniden ihya edilmesi ve 
bu kültürün gelecek nesillere 
aktarılması için gereken desteği 
vereceğini belirtti.  Atölyeyi 
ziyareti sırasında eline aldığı 
topacı büyük bir ustalıkla çeviren 

Başkan Aydın, “Biz küçükken ai-
lemizle birlikte Eyüp’e gelirdik. O 
zamanlar oyuncakçılar çarşısını 
gezerdik ve büyüklerimiz bize 
oyuncak alırlardı. Şimdilerde ki-
tapçıların olduğu yer o zamanlar 
Oyuncakçılar Çarşısı’ydı. Eyüp 
oyuncaklarının 300 yıllık bir geç-
mişi var. Çamur, ahşap ve deri; 
oyuncakların temel hammadde-
leriydi. Oyuncakların yapımında 
Haliç’ten çıkan çamur, civardaki 
ormanlardan gelen ahşap ve Süt-
lüce’deki mezbahalardan alınan 
deriler kullanılırdı. Bu oyun-
caklar ‘Eyüp Oyuncakları’ diye 
üretim yapılarak satılmış. Onun 

için Eyüp’e gelen çocuklara Eyüp 
Oyuncakları alınırmış. Kaybolan 
değerlerimizden bir tanesi de 
bu” diye konuştu. 

TARiHi DOkUYA VURGU 
Tespit edilen Eyüp oyuncakları-
nın 28 tane olduğunu ve bunlar-
dan da sadece 20 tanesinin bu 
güne kadar yaşatılabildiğini be-
lirten Başkan Aydın konuşmasına 
şöyle devam etti: “Biz, Eyüp’ün 
tarihi dokusunu, değerlerini ihya 
etmeye, yeniden canlandırmaya 
çalışıyoruz. Oyuncaklar da bu 
değerlerden bir tanesi”

Beykoz’da Cam Sanatçıları 
İçin Araştırma, Geliştirme 

ve Üretim Platformunun 
Oluşturulması Projesi 
(Artist in Residence), 

Türkiye ve dünyadan 16 
sanatçının katılımıyla 

başladı.

Beykoz  - İstAnBuL  İstanbul Kal-
kınma Ajansı, Cam Ocağı Vakfı 
ve Beykoz Belediyesi ortaklığıyla 
başlatılan projeye katılan sanat-
çılar atölye çalışmalarıyla özgün 
eserler üretecekler, deneyimle-
rini paylaşacaklar ve seminerler 
verecekler.   29 Nisan tarihine 
kadar sürecek atölye çalışmaları 
4 dönemi kapsayacak. Projenin 
misafir sanatçıları ABD, Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, 
Avustralya, Almanya ve İran’dan 
katılıyor. Sanatçıların üretimleri, 
biri İstanbul içinde biri Beykoz 
Belediyesi Ahmet Mithat Efendi 
Kültür Merkezi’nde olmak üzere 
iki ayrı mekânda sergilenecek. 
Beykoz Belediye Başkanı Yücel 
Çelikbilek konuya ilişkin yap-
tığı açıklamada  “Çok özgün 
bir çalışmanın açılışındayız. Bu 

projeyle dışardan gelen usta-
lar ve bölgemizin sanatçıları 
yeni eserler ortaya koyacaklar. 
Camın ana kucağı diyebileceği-
miz Beykoz bu projelerle tekrar 
camla kucaklaşıyor. Beykoz’da 

yürütülen projelerle Polonezköy 
ve Anadolukavağı’nda cam sanat 
merkezleri açıldı. Belediye olarak 
cam sanatını yaşatan ve tanıtan 
projelerin destekçisi olmayı sür-
düreceğiz” dedi.

Tarihi Eyüp Oyuncakları Kadın Kültür İşletme Kooperatifini ziyaret eden 
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Tarihi Eyüp oyuncaklarının orijinaline 
uygun yapılması ve yaşatılması için gereken desteği vereceğiz” dedi. 

çAnAkkALe   Çanakkale Belediyesi 

düzenlediği kültür etkinlikleri ile 

sanatın farklı dallarını, kentteki 

farklı yaş grupları ile buluşturma-

ya devam ediyor. Bu kapsamda, 

geçtiğimiz günlerde  “Eşyalar 

Konuşuyor” isimli tiyatro oyunu 

çocuklar için sahnelendi. Süleyman 

Demirel Konferans Salonu’nda saat 

11:00 ve 13:00’da sahnelenen oyun, 

çocuk izleyiciler tarafından büyük 

ilgi gördü. Tiyatro Nisan tarafından 

sahnelenen “Eşyalar Konuşuyor”, 

Kurbağa Vırakcan’ın oyuncakları 

ile arasındaki ilişkiyi anlatıyor. 

Kurbağa Vırakcan oyuncaklarına o 

kadar kötü davranır ki, oyuncaklar 

artık buna daha fazla dayanamaz ve 

evden kaçar. Bu duruma çok üzülen 

Vırakcan, yaptığı yanlışın farkına 

varır ve oyuncaklarını aramaya 

başlar. Bu sırada Ayı ile karşılaşır. 

Ayı, Vırakcan’a bir daha hiç kötü 

davranmaması şartı ile oyuncakla-

rının yerini söyler. Oyuncaklarına 

kavuşan Vırakcan çok mutlu olur.

Eyvah! Eşyalar Konuştu

Tarihi Eyüp Oyuncakları 
kadın kültür kooperatifini 
ziyaret eden  Eyüp Belediye 
Başkanı Remzi Aydın, oyun-

cakları tek tek inceledi.  

Beykoz Camını Dünya Üflüyor

Tarihi Eyüp Oyuncakları 
Yeniden Canlanıyor
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Beceri Atölyesi çocuklara 
ne tür avantajlar sağlıyor?

Öncelikle çocukların 

refleksleri artıyor. Burada 
okuldan çok daha farklı etki-
leşimli bir ortam var. Mesela 
şiddete eğilimli bir çocuk 
eğitici drama sınıfında şidde-
tin hiçbir şeye çare olmaya-
cağını insanlarla iletişimin 
çok daha farklı yönlerinin 
olduğunu, problemlerin 
daha farklı yöntemlerle 
çözülebildiğini öğreniyor. 
Görsel sanatlarda çocuk 
etrafına ve hayata daha 
farklı bir açıdan bakabiliyor. 
Akıl oyunlarındaki çocuk, 
hayattaki problemleri tespit 
edebiliyor. Mutfak sınıfında 
çocuklar özgüven sahibi 
oluyor, kendine yetebilmeyi 
öğreniyorlar. 

Görsel sanatlar öğretmeni 
olarak görev yapan Selen  
Yüksel, merkezdeki eğitim 
hakkında şu noktaların 
altını çiziyor: “Görsel sanatlar 
sınıfında çocuklara eğitim 
veriyorum. Çocuklar bu sı-
nıfta geleneksel sanatlardan, 
uluslararası sanat akımlarına 
kadar birçok şey öğreniyorlar. 
Çocuklar seramik, ebru, hat 
ve resim gibi birçok alanda 
kendilerini geliştiriyorlar.”

Atölyedeki öğrencilerden 
Görse Berkan Sevil, kat ettik-
leri mesafeyi son derece net 
bir şekilde anlatıyor. Berkan 
“Robot tasarım sınıfında 
programlamayı öğrendim. 
Legolarla tasarım yapmayı, 
hayal gücümü geliştirmeyi, sı-
nırlarımı zorlamayı öğrendim. 
Sınıfta arabalar tasarladık. 
Yakın zamanda da yarışmaya 
katılacağız” şeklinde konuştu. 

Sizi şaşırtacak ürünler orta-
ya çıktı mı?
Tabii ki... Özellikle robot 
atölyeleri sınıfında çocuk-
lar mükemmel robotlar 
ürettiler. Mesela merdiven 
çıkabilen bir araç tasar-
landı. Gerçekten şu an bile 
sayamayacağım birçok proje 
ortaya çıktı. Uluslararası ro-
bot turnuvaları var. Turnuva 
için şu an çocuklar belirlenen 
robotları tasarlıyorlar. 

Berat Azim Baltacı atölyeye 
gelip kendini geliştirmeye 
çalışan çocuklardan biri... 
Gelişime verdiği önemi an-
lamak için kendisiyle sadece 
biraz sohbet etmeniz bile 
yeterli oluyor. Atölyeye okul 
çıkışlarında geldiğini ve çok 
keyif aldığını belirten Berat 
Azim, “Eğitici dramada ken-
dimi geliştiriyorum. Buradan 
aldığım eğitim okulumda da 
gelişme göstermemi sağlıyor. 
Görsel sanatlar bölümünde 
resim yeteneğimi geliştiri-
yorum. En çok akıl oyunları 
sınıfını seviyorum. Burada 
çok faydalı ve keyifli zaman 
geçiriyorum” diyor.

Burası Kağıthane Belediyesi’nin Yaşam Beceri Atölyesi... Bize göre tam bir 
çocuk cenneti... Robot tasarımından aşçılık sınıfına ve görsel sanatlara kadar 

birçok alanda eğitim veriliyor. Öyle ki insan yeniden çocuk olmak istiyor!
Her insan daha çocuk yaşlarda bir mesleğe ilgi 
duyuyor ya da çevresindeki ebeveynlerden gördü-
ğü mesleklere yönelebiliyor. Kağıthane Belediyesi 
küçük yaşlarda verilen bu karar için kentteki çocuk-
lara güzel bir imkan sunuyor. Kağıthane Belediyesi 
Yaşam Beceri Atölyesi akıl oyunlarından, robot 
tasarımına, aşçılık sınıfından, görsel sanatlara kadar 
birçok eğitim veriyor. Kursa gitmek isteyen çocuklar, 
okul saatlerine göre kendilerini ayarlıyor ve derslere 
katılıyorlar. Namını çokça duyduğumuz atölyeyi biz 
de merak edip ziyaret ettik. Atölye o kadar renkli 
ve eğlenceli ki çocukluğumuza dönüp orada eğitim 
almak istedik! Burası tam bir cennet; ‘Çocukların 
Cenneti’ Merakınızı daha fazla artırmadan sözü Ka-
ğıthane Belediyesi Yaşam Beceri Atölyesi Koordina-
törü Ahmet Sıtkı Kılıç’a bırakıyorum… 
kağıthane Belediyesi Yaşam Beceri Atölyesi ne 
zamandan beri hizmet veriyor, biraz bahseder 
misiniz? 

Atölye, Mehmet Akif Ersoy Mahalle Konağı’nda 19 
Haziran 2015 tarihinden bu yana hizmet veriyor. 9 
branşımız bulunuyor. Beceri atölyesinde üç kategori 
uyguladık. İlk kategori 1. Sınıftan 7. Sınıfa kadar 
eğitim gören öğrencilerimizin katıldığı bir kategori. 
Burada akıl oyunları, düşünme stratejileri, eğitici 

drama ve görsel sanatlar dersleri veriliyor. Diğer 
kategorimizde robot tasarım programlama, mutfak 
tasarım ve ahşap maket yapımı yer alıyor. Üçüncü 
kategorimiz ise okul öncesi ve 1. Sınıfı kapsayan bir 
kategori. Burada da Kuran-ı Kerim ve masal diyarı 
atölyelerimiz var.  
Öğrenciler atölyede neler öğreniyor? 

Akıl oyunları düşünme strateji atölyesinde öğrenciye 
bir problemi tespit edebilme, o probleme müm-
kün olduğunca farklı açılardan analitik bakabilme 
sistemini oturtuyoruz. Görsel sanatlar atölyesinde; 
resim, ebru ve seramik dersleri veriliyor. Bu sınıfta 
öğrenciler renkleri tanıyor, renk uyumunu, günlük 
hayattaki kullanımını, hatta mimarideki kullanımını 
öğreniyor. Eğitici drama sınıfında; önceki dersler-
de kazandığı refleksleri sosyal hayata uygulamayı 
öğreniyor. Robot tasarım programlama sınıfında; 
öğrencilerimiz gerçekten birer robot tasarlıyorlar ve 
onları programlıyorlar. Mutfak sınıfında ise; yemek 
tariflerini ve yemek yapmayı öğreniyorlar. Özellikle 
dünya mutfağını ve yemek sunumunu öğreniyorlar. 
Ama bizim konseptimizde bir sanatkar ya da mühen-
dis yetiştirmek yok. Temel amacımız yaşam beceri-
lerini öğretmek. Çocuk bir alana yöneldiyse zaten 
bölümde ona yönelik bir gruplaşma oluyor.

merkezde kaç öğrenci eğitim alıyor? 
Atölyeye başlayacak öğrenciler nasıl 
belirleniyor? 

Kağıthane Belediyesi Yaşam Beceri 
Atölyesi olarak büyük ilgi gördüğümüzü 
söyleyebiliriz. Yaz döneminde 533 öğrenci-
miz vardı, bu sayı kontenjanımızın üstünde...
Normalde iki bin kadar başvuru almıştık. Şu anda 
da 433 öğrenciyle döneme devam ediyoruz. Ön-
celikle atölyemize ilk başvuru yapan öğrencileri 
alıyoruz. Belli bir eleme yöntemimiz yok. 

özellikle tercih edilen branşlarınız var mı? 

Branş tercihlerini ilk aşamada çocuklara bırak-
mıyoruz. Burada bir okul mantığıyla ilerlemeye 
çalışıyoruz. Kayıt olan çocuklar tüm bölüm 
derslerini alıyorlar. Çünkü çocuk ilk geldiğinde 
bölümle alakalı pek bilgi sahibi olmayabiliyor ya 

da sınıftaki arkadaşlarını beğenmemiş olabiliyor. 
Aslında çocuklar derse dahil olduktan sonra iste-
yip istemediklerini anlıyorlar. Eğer çocuk gerçek-
ten istemiyorsa, rehberlik öğretmenimiz çocukla 
görüşüyor ve onu başka branşlara yönlendiriyo-
ruz. Baktığımız zaman özellikle tercih edilen bir 
branşımız yok.

Şiddet Yerine 
İletişimi 
Öğreniyorlar

Seramikten 
Hat Sanatına 
Kadar Eğitim

Yarışmaya 
Katılacağız

Şu An Robot 
Tasarlıyorlar

En Çok Akıl 
Oyunlarını 
Seviyorum

merkezlerimiz

İŞTE ÇOCUKLARIN CENNETİ

433 Öğrenciyle Eğitime 
Devam Ediyoruz
Kağıthane Belediyesi’nin Yaşam 
Beceri Atölyesi’ne ilgi büyük... İki 
bin kadar başvuru alan atölyede 
şu aşamada 433 öğrenci eğitime 
devam ediyor. Yaz döneminde bu 
sayı daha da artıyor.

Atölyelerden aldıkları 
eğitimler çocukların meslek 
seçimlerinde etkili oluyor 
mu?
Kesinlikle. Örneğin; robot 
tasarımına dahil olmuş ve 
grupla hareket eden çocuk 
büyük ihtimalle ileride mü-
hendis olabilecektir. Bizim 
hedefimiz buraya gelen ço-
cukları geleceğe hazırlamak. 
Herhangi  bir dalda birkaç 
sene eğitim alan bir çocuk, 
üniversitede eğitim aldığı 
branşa rahatlıkla yönelebilir.

Hedefimiz 
Geleceğe 
Hazırlamak

RÖPORTAJ: KÜBRA BAL

BİLAL MANDACI
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Suriye’den gelen göç dalgası ile terör olayları 
eş zamanlı olarak tartışılıyor. Bu göç akışı ne 
gibi sıkıntılar yarattı?
Sıkıntı tabii ki de olacak. Sonuçta 78 milyon 
nüfusu olan bir ülkeye bir anda 3 milyon 
kadar insan geliyor.  Bu nüfus çalışan nüfus 
değil, yardım gösterilmesi gereken bir 
nüfus... Bundan etkilenmemek mümkün mü? 
Görmüyor musunuz Avrupa alırım diyor 
ama kaç tane kabul ediyor? Avrupa’nın mül-
teciler konusunda yaptığı dürüst bir siyaset 
değil, insani değil, insancıl değil. Bir tarafta 
üç milyon alıp barındıran bir ülke var. Öteki 
tarafta ona akıl vermeye çalışan ama kendi 
sınırına mülteciler girmesin diye elektrikli 
tel örgüler çeken, gelen mültecilere de 
olmadık eziyetler yapan, ahlak dışı bir siya-
set var. İnsancıl olan, kardeşlik yapan ülke 
Türkiye. Sadece Suriyelilere değil, dünyanın 
neresinde bir mazlum, bir acı çeken insan 
varsa oraya imdada koşan ülke Türkiye. 

Ümraniye’de ne kadar Suriyeli göçmen 
var? Belediye bu konuda ne tür çalışmalar 
yapıyor?
Ümraniye’de 12 bin kayıtlı mülteci var. Her 
gün 12 bin tane ekmek veriyoruz öncelikle. 
Verdiğimiz kartlarla Halk Ekmek büfele-
rinden ekmeklerini alıyorlar. Erzak olarak 
gücümüz vesayetinde yardım etmeye çalışı-
yoruz. Öte taraftan okul çağındaki çocukla-
rın eğitim almaları için gayret ediyoruz. Aç-
tıkları okullara gerek kirası, gerek yer olarak 
katkı sağlıyoruz. Özellikle şehrin farklı 
bölgelerinden gelen çocuklar için servis 
hizmeti veriyoruz. Geçtiğimiz yaz Ümraniye 
Belediyesi olarak Suriyeliler Günü yaptık. 
İnanılmaz mutlu oldular. Şarkılarıyla, türkü-
leriyle kendi müziklerini yaptılar. Stand ku-
rarak Suriye yemeklerini gelen misafirlere 
de ikram ettik. Tam bir şenlik havasındaydı. 
İlkokul çağındaki bir kızımız çıktı, bir İstiklal 
Marşı okudu ki aman Yarabbi... Küçük yaşta 
çok daha kolay öğreniyorlar dili. O kadar gü-
zel telaffuzu vardı ki, o kadar güzel okudu ki 
en sonunda heyecandan düşüp bayılacaktı. 
Dev ekrana Şam resmi koyduk, en son onun 
önünde fotoğraf çektirdiler. Bunlar küçük 
şeyler olsa da insanların dünyasına ferahlık 
getiren şeyler. 

nerede mazlum 
orada türkiye

ümraniye’de 
‘suriyeliler Günü’

“terör özendirilerek 
anlatılmamalı”

Finans merkezi’nin kurulacağı Bar-
baros mahallesi Ümraniye’ye nasıl 
bir değer katacak?
Bir kere her şeyden evvel prestij 
bir proje. Sonuçta İstanbul Finans 
Merkezi Türkiye’nin finans merkezi 
demektir. Elbette ki artı değer 
katar. Reklam anlamında da bir 
artı değerdir. 

kentsel dönüşüm projelerinizi çev-
reci anlayışınızla birleştiriyorsunuz 
diyebilir miyiz?

Bu çevreci bir projedir. Bu bahsetti-
ğimiz projede 2- 3 binanın birleşmesi 
ile arsa büyüyor. Arsa büyüyünce 4 
tane bina yapılacak yer yüksek bina 
olarak inşa ediliyor, %30’una bina 
oturtuluyor, geri kalan alanda da 
bahçe kalmış oluyor. Ama vatandaşın 
çürük binasını yıkıp yapmasını teşvik 
etmek için de bir imar planı uygula-
ması yaptık burada. O da eski binalar 
birleşip de asgari olarak bin metreyi 
geçerse toplam imar hakkından %30 
fazla veriyoruz. Böylece mevcut 
binalar yıkıp yeniden yapacağı zaman 
böyle bir avantaj oluyor. Bu avantaj 
sebebi ile de müteahhit de arsa sahibi 

de karlı oluyor. Toplum da karlı olu-
yor, çocukların oynayabileceği yeşil 
alanlar ortaya çıkıyor. Ve biz bu kent-
sel dönüşümü Toki, Kiptaş, Bakanlık 
ile yapmadık. Tamamen vatandaşın 
önünü açarak imar planlaması ile hızlı 
yaparak vatandaşın kendi kendine 
çare üretmesini sağladık. Eski Bakan 
İdris Güllüce Bey bir programda Üm-
raniye Belediyesi’ni ‘kendi göbeğini 
kendi kesen örnek belediye’ göster-
miş, bu projeyi de örnek proje olarak 
anlatmıştı. Yani biz yasal mecburiyet-
lerle değil, vatandaşın kendi rızası ile 

planladık.

Finans Merkezi
‘Artı Değer’ Katar

Vatandaşın önünü açtık

CANSU 
MEŞEDİLCİ

S.MUSTAFA 
KALAMAN

Geçtiğimiz günlerde “medyanın Dili ve Te-
rör” adında bir panel düzenlediniz. Bu panel 
ile neyi amaçladınız?
Terör sadece hükümetin meselesi değil, 
terör hepimizin meselesi. Vatandaş diyor ki, 
terör haberi mi veriyorsun, teröre reklam mı 
yapıyorsun? Medyanın bir dili var; bu dil artı 
mı getiriyor, eksi mi getiriyor? Habercilik ya-
pacağız diye Kandil’e gidip terörist kızların 
saçlarını nasıl taradıklarını, makyaj yaptıkla-
rını nasıl bir hayat yaşadıklarını göstermek 
habercilik midir, yoksa PKK’nın reklamını 
yapmak mıdır? Panelde birçok basın men-
subu vardı. Hepsinin kanaati şuydu; terör 
özendirilecek şekilde anlatılmamalı. Çünkü 
terör örgütleri son birlikler değildir,  öncü 
birliklerdir. Toplumda korku, dehşet oluştu-
rarak toplumu terör gruplarının arkasındaki 
güçlere karşı pasifize edici bir faaliyettir. 
Bunu ne ile yapar? Medya eli ile yapar. 

kentsel dönüşümde     
      numarayız 

“Ümraniye benim için memleket demek. Çünkü 7-8 yaşından beri buradayım. Kentsel 
dönüşümü en yüksek oranda başarmış ilçeyiz. İkinci bir benzerimiz olduğunu düşünmüyorum. 

Son zamanlarda kentsel dönüşüm denince eski çürük binaların sağlam binalar haline 
getirilmesi anlaşılıyor. Ama aslında kentsel dönüşüm, yeni bir şehir kurmaktır.”

“İ
nsanlar görünüşleriyle ağırlanır, 
düşünceleriyle uğurlanır” diye 
bir söz vardır. Ümraniye Belediye 
binasına geldiğimizde bu sözün ne 

kadar anlam kazandığını görmüş olduk. 
Akıllı bina olarak mimarisi özenle 
tasarlanmış bir belediye binası ile 
karşılaştık. Güvenliğe ne kadar önem 
verildiği ve belli bir işleyiş düzeninin 
oturduğu çok belli burada. Belediye-
deki düzenin tüm Ümraniye çevresine 
yayıldığı ise aşikar. Başkan Hasan Can, 

“Kentsel dönüşümü en yüksek oranda 
başarmış ilçeyiz. İkinci bir benzerimi-
zin olduğunu düşünmüyorum” diyor. 
Kentsel dönüşüm adına yapılan çalış-
malar Ümraniye’nin çehresini değiştir-
miş, günümüz sözde kentsel dönüşüm 
anlayışından sıyrılarak yaşanabilir 
bir kent planlanmış Ümraniye’de. 
Yeşil alanlarına sahip çıkan Ümraniye 
Belediyesi’nde çocukların özgürce 
bahçelerinde oynayabileceği alanlar 
yaratılmış. Hem de ne TOKİ’den, ne 
Kiptaş’tan, ne de bakanlıktan alınan 

destek ile… Nasıl mı 
diyorsunuz? Tamamen 

vatandaşın önünü 
açarak imar planla-
ması ile... Eski Çevre 
ve Şehircilik Bakanı 
İdris Güllüce’nin 
Ümraniye için 
dediği kadar var; 
kendi göbeğini 
kendi kesen bir ilçe 
Ümraniye…

 
1961’den 

1
ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI CAN, DEĞİŞİME DİKKAT ÇEKİYOR:

Tiyatroyu sever misiniz?

Üniversitedeyken çok gi-

derdim. Hatta o zamanlar 

izlediğim Cihan Ünal’ın IV. 

Murat’taki oyunculuğunu 

hala hatırlarım. Artık gala 

davetlerine bile katılamı-

yorum.
mutfakla aranız nasıl?

Yemek yapmam ama ya-

parsam da iyi yaparım.  

Sporla aranız nasıl? 

Sporu iyi yönetiyorum 

ama spor yaptıramıyorlar 

bana.  
Hangi takımın taraftarı-

sınız?
Ümraniyespor. Ümrani-

yespor’u amatör ligde 

aldım, şu anda ikinci 

ligdeyiz.

başkanla kısa kısa



09ayın söyleşisi  

Dünyanın pek çok yerine seyahatleriniz oldu. 
Sizi bunlar arasında en çok etkileyen yer 
neresiydi? 
Dünyanın aşağı yukarı her yerini gezdim. 
Balkanlar deyince yüreğimin yağı erir. Eşime 
“Bana her hafta bir gün sabah uçağıyla Saray-
bosna’ya gidip bir kahve içip dönelim desen 
itiraz etmem” diyorum. Artık Avrupa ülkeleri 
bana hiç cazip gelmiyor. Belediyecilik nok-
tasında da bizim belediyelerimizin, özellikle 
İstanbul’daki ve Türkiye’deki büyük şehirleri-
mizin daha ileri bir seviyede. Bana Balkanlar-
daki Müslüman kardeşlerimizin topraklarını 
görmek, Yemen çöllerini görmek, Somali’ye 
gitmek cazip geliyor. Yakında inşallah Eti-
yopya’ya gideceğim. Çünkü onların ihtiyacı 
var bize. Bana Halep, Bağdat lazım. Buralar 
yıkıldı, buraları yeniden nasıl yapacağız? 

“bosna denince  
yüreğim eriyor”

Ümraniye büyük ölçüde 
depreme hazır diyebilir 

miyiz? 
Depreme en hazırlıklı ilçe-

lerden bir tanesi Ümrani-
ye’dir. Bizim zamanımızda 

yapılmayan 130 bin bina 
vardır. Bunların da hepsi 

çürük değildir. Yaklaşık 
50 bin civarı 2B’dir. Yani 

gecekondumsu ya da gündüz 
konan gecekondulardır. 

Sonuçta tapusuz arazide 40 
sene evvel yapılan yapılara 

hükümet tarafından tapu 
verildi. Şimdi oraya imar pla-

nı hazırlıyoruz. Allah nasip 
ederse önümüzdeki 5-10 

sene içerisinde o yapılar da 
yenilenmiş olacak. Geriye 

kalan 80 binin bir kısmı da 
1999 depreminden sonra 

yine aynı şekilde projeli ve 
ruhsatlı yapılmış binalardır. 

Dolayısıyla Ümraniye’deki 
çürük bina miktarı oransal 

olarak baktığımızda %10’dan 
fazla değildir. Kentsel dö-

nüşümü en yüksek oranda 
başarmış ilçeyiz. İkinci bir 

benzerimizin olduğunu 
düşünmüyorum. 

Depreme En 
Hazırlıklı 

İlçelerdeniz

vatandaşın rızasıyla 
kentsel dönüşüm

kentsel dönüşümde     
      numarayız 

Marmara Haber ekibi olarak Başkan Can’ı 
makamında ziyaret ettik.

kemerlerin efendisi 

“Ümraniye benim için memleket demek. Çünkü 7-8 yaşından beri buradayım. Kentsel 
dönüşümü en yüksek oranda başarmış ilçeyiz. İkinci bir benzerimiz olduğunu düşünmüyorum. 

Son zamanlarda kentsel dönüşüm denince eski çürük binaların sağlam binalar haline 
getirilmesi anlaşılıyor. Ama aslında kentsel dönüşüm, yeni bir şehir kurmaktır.”

kentsel dönüşüm projelerinizi çevreci anla-
yışınızla birleştiriyorsunuz diyebilir miyiz?
Bu çevreci bir projedir. Bu bahsettiğimiz pro-
jede 2- 3 binanın birleşmesi ile arsa büyüyor. 
Arsa büyüyünce 4 tane bina yapılacak yer 
yüksek bina olarak inşa ediliyor, %30’una bina 
oturtuluyor, geri kalan alanda da bahçe kalmış 
oluyor. Ama vatandaşın çürük binasını yıkıp 
yapmasını teşvik etmek için de bir imar planı 
uygulaması yaptık burada. O da eski binalar 
birleşip de asgari olarak bin metreyi geçerse 
toplam imar hakkından %30 fazla veriyo-
ruz. Böylece mevcut binalar yıkılıp yeniden 
yapılacağı zaman böyle bir avantaj oluyor. Bu 
avantaj sebebi ile de müteahhit de arsa sahibi 
de karlı çıkıyor. Toplum da kazanıyor, çocukla-
rın oynayabileceği yeşil alanlar ortaya çıkıyor. 
Ve biz bu kentsel dönüşümü TOKİ, Kiptaş, 
Bakanlık ile yapmadık. Tamamen vatandaşın 
önünü açarak imar planlaması ile hızlı yaparak 
vatandaşın kendi kendine çare üretmesini 
sağladık. Eski Bakan İdris Güllüce Bey bir te-
levizyon programında Ümraniye Belediyesi’ni 
kendi göbeğini kendi kesen örnek belediye, bu 
projeyi de örnek proje olarak anlatmıştı. Yani 
biz yasal mecburiyetlerle değil, vatandaşın 
kendi rızası ile planladık.

“Kentsel dönüşümü en yüksek oranda 
başarmış ilçeyiz. İkinci bir benzerimi-
zin olduğunu düşünmüyorum” diyor. 
Kentsel dönüşüm adına yapılan çalış-
malar Ümraniye’nin çehresini değiştir-
miş, günümüz sözde kentsel dönüşüm 
anlayışından sıyrılarak yaşanabilir 
bir kent planlanmış Ümraniye’de. 
Yeşil alanlarına sahip çıkan Ümraniye 
Belediyesi’nde çocukların özgürce 
bahçelerinde oynayabileceği alanlar 
yaratılmış. Hem de ne TOKİ’den, ne 
Kiptaş’tan, ne de bakanlıktan alınan 

destek ile… Nasıl mı 
diyorsunuz? Tamamen 

vatandaşın önünü 
açarak imar planla-
ması ile... Eski Çevre 
ve Şehircilik Bakanı 
İdris Güllüce’nin 
Ümraniye için 
dediği kadar var; 
kendi göbeğini 
kendi kesen bir ilçe 
Ümraniye…

 
1961’den 

beri Ümraniye’de ikamet ediyorsunuz. 
Ümraniye sizin için ne ifade ediyor? 
Başkanlığa geldiğinizde ele aldığınız 
ilk sorun neydi? 
Ümraniye benim için ev demek, aile 
demek. Memleket demek benim için 
Ümraniye. Çünkü 7-8 yaşından beri 
buradayım. Ben göreve geldiğim zaman 
yapacak çok şey vardı. Dünya kurul-
du kurulalı hiç asfalt yüzü görmemiş 
yaklaşık 500 civarında toprak yol 
vardı. İnsanların bir şehirde yaşıyorum 
diyebilmesi için ayağının çamurdan 
kesilmiş olması lazım. İlk 6 ay içerisinde 
vatandaşın ayağını çamurdan kurtardık. 
İlk 5 senede kullandığımız asfalt miktarı 
Ümraniye kuruldu kurulalı kullanılan 
asfalt miktarından fazlaydı. Allah nasip 
ederse bir sonraki yıl bütün şehrin yolla-
rını bir daha tepeden tırnağa yenilemeyi 
hedefliyoruz.

“DönÜŞÜm ÇÜRÜk BinALARI 
YIkmAk DEĞiLDiR” 
istanbul’da en büyük nüfusa sahip 4. 
ilçesiniz. kentse dönüşüm çalışmaları 
olarak neler gerçekleştirdiniz? 
Kentsel dönüşüm, dönüşümden ne 

anladığımıza bağlı bir şey. Aslında 
kentsel dönüşüm, yeni bir şehir 

kurmaktır.  

Mevcut şehrin ihtiyaçlarını karşılama-
yan donatılarını yeniden ele alıp yeni bir 
şehir kurmaktır. Ama tabii son zamanda 
kentsel dönüşümden kastedilen genel-
likle bu olmuyor. Eski çürük binaların 
sağlam binalar haline getirilmesi olarak 
anlaşılıyor. 
neden böyle anlaşılıyor? 
Çünkü biz deprem ülkesiyiz. Deprem 
ülkesi olarak tabii ki şehrin insanlarının 
dayanıklı binalarda oturması lazım. O 
yüzden kentsel dönüşüm deyince şu 
anda insanlar bunu anlıyor. Bu anlamda 
Ümraniye’de olup bitenler de Türkiye’de 
benzeri olmayan işlerdir. Bunu çok 
iddialı bir şekilde söylüyorum. Kentsel 
dönüşüm yapan birçok arkadaşımız var. 
Ama totalde bizim ulaştığımız rakam-
lara ulaşan ikinci bir ilçe olduğunu 
düşünmüyorum. 
Oran olarak mı?
Oran olarak da, rakamsal olarak da… 
Şu anda 295 bin civarında kapısı ayrı 
bağımsız bölüm var. Bunun yaklaşık 55 
bin tanesi iş yeridir, geri kalan 240 bin 
tanesi konuttur. Bu 295 bin bağımsız 
bölümün 165 bin tanesi bizim zama-
nımızda yapılmıştır. Bu rakam %60’a 
tekabül etmektedir. Türkiye’de böyle 
bir rakamı yakalayan ikinci bir ilçe var 

mıdır bilmiyorum. 

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI CAN, DEĞİŞİME DİKKAT ÇEKİYOR:



MARMARA HABER
MART10 altyapı ve yatırımlar

İstAnBuL İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın “Görev hayatımda 
en gurur duyduğum işlerin başında İstanbul’a 
kazandırmış olduğumuz metro hatları geliyor” 
dediği metrolardan birinin daha hizmete 
alınmasında sona yaklaşıldı. Anadolu Yaka-
sı’nda toplu ulaşımı kolaylaştıracak olan yeni 
metro hattıyla birlikte Üsküdar-Sancaktepe 
24 dakikaya inecek.  Hat, 20 kilometre ve 16 
istasyon, depo sahası ve depoya bağlanan 
2 bin 750 metre tünelden oluşacak. Hatta 
126 vagon hizmet verecek. İstanbul’un en 
önemli ulaşım akslarından biri olacak olan 
metro hattının Yamanevler İstasyonu’nda da 
çalışmalar‘Her Yerde Metro Her Yere Metro’ 
sloganıyla hızla devam ediyor. 

SÜRÜcÜSÜZ HiZmET VEREcEk
Ümraniye’nin 3. metro istasyonu olan Yama-
nevler İstasyonu’nda kaba inşaat bitti ve ince 
işçiliğe geçildi. Çalışmaların 24 saat aralıksız 
sürdüğü metro inşaatında 2 bin 430 personel 
11 istasyonun bir an önce tamamlanması için 
hizmet veriyor. Şu anda istasyonda elektro-

mekanik sistemler, tavan ve yan duvarların 
kaplaması yapılıyor. Üsküdar-Çekmeköy hattı 
diğer metro istasyonu ile bağlantılı olması 
nedeniyle önemli bir hat olma özelliği taşıyor. 
Hattın tamamlanmasıyla birlikte Anadolu 
Yakası’nın ana ulaşım ağının önemli bir aksı 
tamamlanmış olacak. Otomatik sistemle ken-
disini park edebilme özelliğine sahip metro 
dünyadaki en yeni teknolojiyi de kullanıyor. 
Sürücü kabini olmayacağı için yolcular en 
önde tünelleri izleyerek seyahat edebilecek.

RAHAT VE kOnFORLU ULAŞIm
 Vagonlardaki olağan duruma karşı istas-
yon yönetimi vagonların içini kameralarla 
gözetleyecek. Rahat ve konforlu bir ulaşım 
için son teknoloji ile yeni metro hattı diğer 
metro hatlarından farklı olarak İstanbullulara 
hizmet verecek. Metronun sürücüsüz hizmet 
vereceği hatta vatandaşların güvenliği için 
de “Peron Kapı” sistemi kullanılacak. Vatan-
daşların güvenliği için vagona binmek isteyen 
vatandaşlar vagonun önüne yerleştirilecek 
olan “Peron Kapı”dan giriş yapacak.

anadolu 
yakası’na 
peron kapılı 
metro

Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı olacak Üsküdar–Ümraniye-Sancaktepe-Çekmeköy metro   
hattı yıl sonunda hizmete girerek Anadolu Yakası’nın ikinci metro hattı olacak. Bu metro hattında 
yine bir ilk olarak “Peron Kapı” sistemi kullanılacak. Üsküdar-Sancaktepe arası 24 dakikaya inecek

sApAnCA - sAkARyA  
Sapanca’nın iç ortamında 
sergilenen işçiliği bakımın-
dan en değerli eserlerin-
den biri olan Mahmudiye 
Hasan Fehmi Paşa Camii 
restorasyonu, Sapanca 
Belediyesi’nin restorasyon 
işçiliği organizasyonu ve 
çevre düzenlemesinin 
yapılması gibi önemli 
katkılarıyla tamamlandı. 
1885 yılında Osmanlı 
vezirlerinden Hasan Fehmi 
Paşa tarafından yaptırılan 
ve aynı adla anılan cami, 
Sapanca’da korunması 
gereken ilk yerlerden biri 
olması nedeniyle Kültür ve 
Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurulu’nun yetki kapsa-
mındaki eserler arasında 
gösteriliyor. 

Fehmi paşa Camii 
restorasyonu

ALtIeyLüL - yALovA 
Altıeylül Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü 
tarafından Yakupköy ma-
hallesinde yapımı başlayan 
parkta çalışmalar hızla 
ilerliyor. Altıeylül Belediye 
Başkanı Zekai Kafaoğlu, 
Başkan Yardımcıları Zeki 
Çabuk, Fikrettin Koca-
man ve Park ve Bahçeler 
Müdürü Osman Zeki Şahin 
yapılan çalışmaları yerinde 
inceledi. Altıeylül Belediye 
Başkanı Zekai Kafaoğlu, 
içerisinde spor alanı ve 
park yapılan çalışmalar 
hakkında bilgiler verdi. 
Kafaoğlu, “Park ve Bah-
çeler Müdürlüğümüzün 
burada bir çevre düzen-
lemesi, park ve spor alanı 
çalışması var. Emeği geçen 
arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum” dedi.

altıeylül’e yeni 
park yapılıyor

BAndIRmA - BALIkesİR 
Bandırma’da trafik yoğun-
luğunun azalması ve olası 
kazaların önüne geçil-
mesi amacıyla çalışmalar 
başlatıldı. Bandırma’nın en 
işlek caddesi olan İnönü 
Caddesi boyunca gidiş 
yönlerine göre yollar üçe 
bölünerek karışıklığın önü-
ne geçilmesi hedefleniyor. 
Halk Bankası önündeki 
durak, belediye ekiplerin-
ce gece yapılan çalışmayla 
50 metre geriye taşınarak 
Sunullah Caddesi girişine 
alındı. Çok sık kazaların 
yaşandığı Ali Hikmet Paşa 
Caddesi – Cumhuriyet 
Caddesi direk geçişi ise 
trafiğe bir süreliğine 
kapatıldı.

artık kazalar 
olmayaCak

Türkiye’de 
Tek Olacak
BoLu  Bolu Belediyesi, 
yepyeni bir proje ile yeniden 
Türkiye genelinde adından 
söz ettirmeye hazırlanıyor. 
Bolu Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü tarafından 
hayata geçirilecek ve yine 
Türkiye’de tek olacak yeni 
projenin adı ise ‘Nilüfer ve 
Bonsai Ağacı Üretim Parkı.’ 
Proje, Alpağutbey Mahal-
lesi Ressam Orhan Ersoy 
Sokak’ta toplam 7.300 m2’lik 
dev bir alanda yapılacak. 
Parkın tam ortasında her 
birisi 290 m2’lik dört ayrı 
havuzdan oluşan 1.160 
m2 büyüklüğünde ‘Nilüfer 
Havuzu’ yer alacak. Havuzun 
içerisinde nilüfer türlerine 
göre içeriden farklı yüksek-
liklerde 104 ayrı bölüm bulu-
nacak ve her nilüfer türünün 
yeri maksimum boyuna göre 
belirlenecek. 

koCAeLİ  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbra-
him Karaosmanoğlu, İzmit Körfez Geçiş Köprüsü ve 
Gebze-Orhangazi-İzmit Otoyolu projesini Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 
ile birlikte inceledi. Bakan Yıldırım, “İstan-
bul-İzmir Otoyolu tamamen bittiğinde 
İstanbul’dan İzmir’e 2 saat 50 dakikada 
gelmek mümkün olacak. İstanbul-İzmir 
Otoyolu’nu ve dünyanın en büyük dör-
düncü köprüsü İzmit Körfez geçişini 
inceledik. Kullanılan tel halatlarının 
boyu 80 bin kilometredir. Bu önemli 
projeyi tamamen Türk mühendisleri, 
Türk işçileri ve Karayolları’nın fedakâr ça-
lışanları gerçekleştirdi. Projede alt yüklenici 
olarak Japonlar var. Biz eskiden birinci ve ikinci 
köprüyü yaptık. Orada yabancılar müteahhit, bizim 
firmalarımız taşerondu. Türkiye, AK Parti iktidarında 

öyle bir mesafe aldı ki; dünyanın en büyük projelerini 
kendi insanımızın aklıyla gerçekleştirir hale geldik” 
diye konuştu. 

‘mALiYET 30 kATRiLYOnA YAkIn’ 
“Yalova-İzmit-Kocaeli bağlantısından körfez 

çıkışına kadar olan 40 kilometrelik me-
safeyi önceden hizmete açacağız” diyen 
Yıldırım, “Bu senenin sonuna kalmadan 
da İstanbul-Bursa çevre yolu arası 
tamamen bitecek. Yıl sonunda 22 kilo-
metrelik İzmir-Kemalpaşa yolu otogar 

çıkışına kadar bitmiş olacak. Bursa-Mani-
sa arası da 2018 yılına kadar tamamlanmış 

olacak.  Bu otoyol tek köprünün finansman 
dahil maliyeti 30 katrilyona yakın. Yani 9 milyar 

dolar. Sözleşmede öngörülen zaman 7 yıl. 2 yıl önce-
den projeyi bitirmiş olacağız. Bu da bir rekor” dedi.

ulaşımda süreler 
daha da kısalıyor

Şehrin ulaşımında önemli bir yeri dol-
duracak olan metro hattının bitme-

siyle birlikte İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’nden yapılan açıklamaya göre 
Çekmeköy-Sancaktepe’den yolculuk 
süreleri 24, Kartal 59, Yenikapı 36, 

Taksim 44, Hacıosman 68, havalimanı 
68, Olimpiyat Stadı 78 dakika olacak. 

Üsküdar-Ümraniye-Çek-
meköy-Sancaktepe metro 
hattıyla bağlantılı olacak 
ulaşım sistemleri de şöyle;
• Üsküdar İstasyonu’nda 
Marmaray hattıyla Avru-
pa Yakası’na
• Altunizade İstasyo-
nu’nda yapımı planlanan 
teleferik hattı ve mevcut 
metrobüs hattına,
• Çarşı İstasyonu’nda 
Ümraniye-Ataşehir-Göz-
tepe metro hattına
• Dudullu İstasyonu’nda 
ise Dudullu-Bostancı 
metro hattıyla bağlantı 
sağlanmış olacak.
• Ayrıca Çekmeköy 
istasyonu sonrasında hat 
Sultanbeyli’ye uzatılacak.

ulaşım nereden
nereye olaCak?

Ulaştırma Bakanı 
Yıldırm, İzmir ile  

İstanbul arasını 2 
saat 50 dakikaya 
indirecek otoyol 

projesini Kocaeli 
Büyükşehir 

Belediye Başkanı 
Karaosmanoğlu ile 

birlikte inceledi, 
“Proje beklenenden 2 
yıl önce bitecek” dedi

İstanbul-İzmir 2 Saat 50 Dk.
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yıldırım 
belediyesi’nden 
modern köprü

Macera Parkı 
Başkan Köşker´in 
Takibinde

yILdIRIm - BuRsA  Yıldırım 
Belediyesi tarafından Mimar-
sinan ve Bağlaraltı mahalle-
lerini birbirine bağlayacak 
olan yaya köprüsünün temeli, 
düzenlenen törenle atıldı. 
Törende konuşan Yıldırım 
Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Edebali, hizmet anlayışlarını 
sürdürülebilir yerel kalkınma 
üzerine inşa ettiklerini söyle-
yerek, “Hizmet anlayışımızın 
temelini  ‘insanı yaşat ki devlet 
yaşasın’ düsturu oluşturuyor. 
Bu köprümüz de bu anlayış 
çerçevesinde gerçekleşen 
projelerden” dedi.

geBze - koCAeLİ  Çalışmala-
rın hızla devam ettiği Eskihi-
sar Macera ve Aksiyon Parkı 
Projesi’nde incelemelerde 
bulunan Gebze Belediye Baş-
kanı Adnan Köşker, Eskihisar’ı 
ve Gebze’yi bir turizm markası 
haline getirecek olan projeyi 
Ramazan sonrasında bay-
ramla birlikte hizmete açmak 
istediklerini söyledi. Köşker, 
“18 aylık bir tamamlama süre-
sini ön gördüğümüz projemi-
zin 5. ayında alanda bulunan 
bina yapımları tamamlanmak 
üzere” diyerek bilgi verdi.

BAyRAmpAşA - İstAnBuL  
‘Hayata Dönüş’ operasyonuy-
la bilinen eski Bayrampaşa 
Cezaevi, bu kez gerçekten 
‘yaşama dönüş’ün adresi olu-
yor. Alana kentsel dönüşüm 
kapsamında; modern konutla-
rın yanı sıra hastane, otopark, 
cami, okul, pazar yeri, spor 
salonları, bisiklet ve yürüyüş 
yolları, kütüphane, kreş, kafe, 
tiyatro, sergi ve ticaret alan-
ları yapılacak.  Bayrampaşa’da 
daha kaliteli, daha yaşanabilir 
ve daha güvenli bir yaşam 
alanı oluşturma hedefi ile yola 
çıkan İstanbul Büyükşehir ve 
Bayrampaşa Belediyesi, eski 
cezaevi alanına yepyeni bir 
yaşam merkezi inşa etmeyi 
planlıyor.

eski Cezaevi 
alanı, yeni 
yaşam merkezi

düzCe  Düzce Belediyesi, 
halk otobüs filosunu zengin-
leştiriyor. Mevcut hatlarda 
sefer yapan otobüslerin yanı 
sıra ‘gaz sistemli’ otobüsler 
alınacak. Bunun için ‘deneme 
amaçlı’ otobüs güzergâhlarda 
çalışıyor. Düzce Belediyesi 
halk otobüs filosunu arttırma 
kararı alındı.

Gazlı otobüs 
seFerlere Çıktı

Bursa 
Büyükşehir 

Belediye 
Başkanı Recep 

Altepe’nin 
yönlendirme 
ve teşviki ile 
yerli tramvay 

üretimini 
gerçekleştiren 
Bursa sanayii, 
şimdi de uçak 

üretimine 
başlıyor. 

BuRsA  Türk sanayiinin en önemli lokomotifi olan 
Bursa’da sanayi sektörünün katma değeri yüksek ileri 
teknoloji ve tasarıma dayalı ürünlere yönelmesi nok-
tasında öncülük eden ve bu çalışmalarının meyvesini 
yerli tramvay üretimi ile alan Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa’yı havacılık üssü haline getirecek önemli bir 
adım daha attı. 250 yıllık geçmişi, yenilikçi ve tekno-
lojik yüzü ile Bursa sanayiinin öncü kuruluş-
larından Gökçen Ailesi’ne bağlı B Plas’ın 
havacılık sektöründe aktif rol alması 
amacıyla bir süredir temaslarda 
bulunan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe’nin ısrarı sonuç 
verdi. B Plas, Alman uçak firması 
AQUILA’yı (Kartal) satın aldı.

HAVAcILIk iÇin   
TARiHi imZA
Almanya’nın Berlin şehrinde bulunan 
fabrikada yapılan imza törenine katılan 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, bu tarihi imza ile Bursa’nın yerli tramvay üre-
timinin ardından ikinci büyük hedefleri olan havacılık 
sektörünün üssü olacağını açıkladı. Yerli tramvay 

üretiminde olduğu gibi havacılık sektörünün başlama-
sı için de B Plas firmasını yönlendiren Başkan Altepe, 
3 uçak siparişi vererek önemli ve anlamlı bir destekte 
bulundu. Yapılan sunumun ardından tesisleri gezerek 
uçakları inceleyen Başkan Altepe, Bursa adına tarihi 
bir sözleşmeye imza attıklarını kaydetti 

TÜRkiYE’nin LOkOmOTiF  
ŞEHRi: BURSA 

Kendilerinin yönlendirmeleri ve 
eşlik etmeleri ile B Plas ile birlikte 
Bursa’nın artık havacılık sektö-
rüne giriş yaptığını ifade eden 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, konuyla ilgili 

“Almanya’nın tecrübeli firması 
AQUILA artık Gökçen ailesinin. 

Bizler de bu güzel olaya şahitlik 
etmiş olduk. Bursa olarak hedefimiz her 

zaman ileri teknoloji, yüksek katma değerli 
ürünler üretmek ve yerli araçların üretimini sağlamak. 
Bu doğrultuda hedefleri olan Türkiye’nin lokomotif 
şehri olmak istiyoruz” dedi.

Göklere bursa imzası

Başkan Ahmet 
Misbah 

Demircan, 
“Galataport 

yalnızca Top-
hane, Karaköy 

ve Beyoğlu’nun 
değil, tüm ta-

rihi yarımada ve 
Boğaziçi’ni dünya 

turizmiyle buluşturma 
projesidir” dedi.

sAkARyA  Sakarya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Zeki 
Toçoğlu, “Erenler ve Serdivan 
ilçelerimin eskiyen içmesuyu 
hatlarını yenileme konusun-
da da proje hazırlıklarımız 
tamamlandı. Yaklaşık 100 
milyon TL’yi bulacak çalışmala-

rımız kapsamında iki ilçemizde 
toplam 320 kilometrenin 
üzerinde içmesuyu hattı inşa 
edeceğiz. Büyük bir yatı-
rım olacak. İmalat sırasında 
hemşerilerimizin herhangi bir 
sorun yaşamaması için tüm 
tedbirleri alacağız” dedi.

BALIkesİR  Bandırma’ya yapma-
yı düşündükleri liman projesi 
için geçtiğimiz haftalarda Ban-
dırma Belediye Başkanı Dursun 
Mirza ve devlet kurumlarının 
yöneticileriyle Rotterdam’a 
gittiklerini belirten Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Ahmet Edip Uğur, Türkiye’nin 
vizyonu olacak projenin detay-
ları hakkında bilgi verdi. Uğur, 
konuya ilişkin yaptığı açıklama-
da “7-8 yıl içerisinde en az 20 
milyar dolar ihracat yapan bir 
liman ve sanayi düşünüyoruz” 
diyerek açıklamalarda bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 

Türkiye’nin vizyonu olacak 
projenin detayları hakkında 

bilgi verdi.

Toçoğlu, Erenler ve Serdivan 
ilçelerinde hayata geçirile-

cek 100 milyonluk yatırımın 
müjdesini verdi: “İçmesuyu 

hattı inşa edeceğiz”

Bandırma Limanı 
Türkiye’nin Vizyonu Olacak

Erenler ve Serdivan’a 100 
Milyonluk Yatırım

BeyoĞLu - İstAnBuL  Beyoğlu 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah 
Demircan, geçtiğimiz günlerde 
kamuoyunda Galataport Projesi 
olarak bilinen Salıpazarı- Kruva-
ziyer Liman Alanı’nda inceleme-
lerde bulundu.Proje kapsamında 
yeniden ortaya çıkarılan Tophane 
Saati önünde fotoğraf çektiren 
Başkan Demircan, projenin çok 
konuşulup çok tartışıldığını ancak, 
yanlış şekilde anlatıldığına vurgu 
yaparak, “Tüm yanlış anlamalar ve 

engellemelere rağmen bu proje de 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ısrarı ve kararlılığı ile 
başlamıştır. Galataport yalnızca 
Tophane, Karaköy ve Beyoğlu’nun 
değil, tüm tarihi yarımada ve Boğa-
ziçi’ni dünya turizmiyle buluşturma 
projesi, denizden gelen turistler 
için ise İstanbul’un giriş kapısıdır. 
Bu proje bir tarihi kurtarma pro-
jesidir. Tophane’yi ayağa kaldırma 
projesidir” dedi.

Galataport İstanbul’un 
      Denizden Giriş Kapısı Olacak
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istanbul’un 
bilinmeyen  
sırrı 

proJe 
yazma 
eğitimleri

e-atık 
tesisine 
inCeleme

Marmara Belediyeler Birliği, 
‘İstanbul’un Tarihi Sırları’ ko-
nulu konferans düzenledi. İs-
tanbul’un bilinmeyen taşı ve 
denizciler için hayati öneme 
sahip olan Pompei Sütunu, 
Araştırmacı Tarihçi Ahmet 
Sefa Özkaya’nın verdiği 
konferansta anlatıldı. Konfe-
ransa Prof. Dr. Semavi Eyice, 
akademisyenler, üniversite 
öğrencileri ve çok sayıda 
davetli katıldı. Konferansta 
konuşan Araştırmacı Tarihçi 
Ahmet Sefa Özkaya, İstan-
bul’un tarihte bilinmeyen 
sırlarını anlatarak insanların 
hayatlarına mal olan Pompei 
Sütunu’ndan ve tarihi kentin 
gizli kalmış özelliklerinden 
bahsetti.

Marmara Belediyeler Birliği, 
hibe programlarına proje 
hazırlama ve uluslararası fon 
kaynaklarına yönelik proje 
yazma eğitimlerine hız verdi. 
Üye belediyelerin çalışan-
ları proje yazma süreçlerini 
tüm bileşenleriyle uzman 
isimlerden dinliyorlar.  Proje 
yazma eğitimleri serisinin ilki 
Dr. Ali Cihan Kurt tarafından 
iki gün süren “Hibe Prog-
ramlarına Proje Hazırlama” 
başlığıyla başladı. Birliğe üye 
belediye çalışanlarına yönelik 
olarak birliğin Eminönü’ndeki 
binasında Hızırbey Çelebi 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
etkinlikte proje yazımının 
süreçleri incelendi. 

Marmara Belediyeler Birliği 
Çevre Platformu, Türkiye’nin 
ilk ve tek lisanslı e-atık geri 
kazanım tesisine inceleme 
ziyareti gerçekleştirdi. 
İstanbul’daki 39 ilçenin çevre 
koruma ve temizlik işleri 
faaliyetlerini yürüten birim-
lerinden 70 kişinin üzerinde 
bir katılımın olduğu ziyaret 
esnasında e-atık geri kaza-
nım sürecinde en kilit role 
sahip paydaşın belediyeler 
olduğu vurgulandı. İstanbul 
Gümüş Rafinerisi ile ortak 
hareket eden İstanbul Altın 
Rafinerisi Genel Müdürü Ay-
şen Esen, platform üyelerine 
rafineri çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.  Aysen, dünyada 
60 civarında altın rafinerisi 
bulunduğunu söyledi.

Marmara Belediyeler Birliği tara-
fından yerel yönetimler-
de hizmet kalitesinin 
arttırılması ve yerel 
yönetim perso-
nelinin disiplinler 
arası bir yaklaşımla 
eğitilerek kurum-
sal kapasitenin 
geliştirilmesi amacıyla 
hizmete sunulan Yerel 
Yönetim Akademisi mezunlarını 
verdi.
Marmara Belediyeler Birliği’nde 
düzenlenen sertifika töreninde 
bir konuşma yapan Bağcılar 
Belediye Başkanı ve Marma-
ra Belediyeler Birliği Başkan 
Vekili Lokman Çağırıcı, program 
kapsamında, alanında uzman 
16 değerli akademisyen ile 
internet ve iletişim uzmanının 
ders verdiğini belirtti. Çağırıcı, 
derslerde kursiyerlere dijitalleş-
menin dünü, bugünü, geleceği, 

dijital vatandaşlık, dijital medya 
araçları, kurumsal iletişim, 

sosyal medyada kriz yö-
netimi, bilişim hukuku, 

internet kültürü gibi 
konularda önemli 
bilgilerin aktarıldığını 

söyledi. 

TEknOLOJinin 
ESiRi OLmAYALIm 

İnternetin olumlu sayılabilecek 
birçok gelişmelerin yanında 
birtakım tehlike ve olumsuz-
lukları da içinde barındırdığını 
vurgulayan Çağırıcı, teknoloji 
bağımlılığına dikkat çekti. Çağı-
rıcı, “Teknolojiyi kullanalım ama 
esiri olmayalım” dedi.
Marmara Belediyeler Birliği 
olarak, tüm bu konulara 
karşı yerel yönetimlerde bir 
farkındalık oluşması, bu ko-
nuda eğitim almış personelin 
bulunması için Dijital Hayat 

Sertifika Programını düzen-
lediklerini hatırlatan Çağırıcı, 
kursların belirli aralıklarla de-
vam edeceğini belirterek, 
kursa katılıp sertifika 
alan kursiyerleri 
tebrik etti. Prog-
ramın ilerleyen 
dakikalarında 
Çağırıcı, Yerel 
Yönetim Akade-
misi mezunu 20 
kursiyere sertifikala-
rını vererek, başarıları-
nın devamını diledi. 
Kursiyerler 8 hafta süren kurs 
boyunca 48 saat eğitim aldı. 
Eğitim boyunca cevabını aranan 

bazı sorular: 
· İnternet nasıl başladı, zamanla 
hangi aşamalardan geçti? İnterne-
tin yarattığı kültür neydi? 

· ”Siber kültür” nedir, 
insanlar buradayken 

nasıl düşünürler? Bu 
dünyanın dinamikleri, 
algıları neler? 
· “Sosyal medya” 

nedir? İnsanlar bu 
mecrada nasıl yaşarlar, 

buradaki bilgiler bizi nasıl 
etkiler? Bir bilginin gerçek 

olduğu nasıl anlaşılır? 
· “Trend” nedir? Bir şey internette, 
sosyal medyada nasıl Trend olur? 
Trend bir içerik nasıl hazırlanır?

diJital hayat mezunları 
sertiFikalarına kavuştu
Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi 
tarafından düzenlenen Dijital Hayat Sertifika Programı’na 
katılan kursiyerler sertifikalarını aldılar.

ÇEKAP projesi kapsamında 
Ulusal Strateji Belgesi Hazırla-
ma Sürecinde 3’üncü Bölgesel 
Belediye Başkanları Çalıştayı, 
Marmara Belediyeler Birliği ve 
Bölgesel Çevre Merkezi REC 
Türkiye işbirliği ile İstanbul’da 
düzenlendi. Strateji hazırlıkları 
kapsamında yerel yönetimlerin 
görüşlerini, eleştirilerini ve 
önerilerini hedefleyen çalış-
tayda Belediyelerde Entegre 
Çevre Yönetimi ve Yerel Çevre 
Eylem Planlaması’nın asıl 
sahiplerinin yerelde uygu-
lama sorumluluğu ve yetkisi 
olan yerel yönetimler olduğu 
vurgulandı. Çalıştay’ın açılış 

konuşmasını yapan Bağcılar 
Belediye Başkanı ve Marmara 
Belediyeler Birliği Başkan Ve-
kili Lokman Çağırıcı, çevrenin 
korunmasında ve kaynakların 
en iyi şekilde değerlendirilmesi 
konusunda yerel yönetimlere 
büyük görevler düştüğünü 
kaydetti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Çevre Yönetimi Genel Müdür-
lüğü İklim Değişikliği Daire 
Başkanı Mihrali Ecer ise “İklim 
değişikliğiyle mücadele, atık 
su yönetimi, hava kirliliği ile 
mücadele, denizlerin korunma-
sı gibi birçok alanda çalışmalar 
yapıyoruz.  Atık yönetimi sa-

yesinde 60 bin kişiye istihdam 
sağlandık ve 2 milyar lirayı 
ekonomiye kazandırdık” dedi.
 REC Türkiye Direktörü Ünal 
Sayman göç, terör ve iklim 
değişikliğinin ülkemiz ve 
dünya için büyük sorunlar 
olduğunun altını çizerek 
“Bu sorunların çözümünde 
anahtar rol belediyelerimi-
ze düşüyor” diye konuştu. 
REC Türkiye ÇEKAP Projesi 
C Bileşeni Yöneticisi Sinan 
Özden ise YEÇEP’in asıl 
sahiplerinin yerelde uygulama 
sorumluluğu ve yetkisi olan 
yerel yönetimler olduğunun 
altını çizdi. 

bölGesel belediye 
başkanları Çalıştayı 

yapıldı

Çevre Yönetimi İçin Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi kapsamında Ulusal 
Strateji Belgesi Hazırlama Sürecinde 3’üncü Bölgesel Belediye Başkanları Çalıştayı düzenlendi.
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İzmİt - koCAeLİ  Sevgi To-
murcukları Çocuk Gelişim 
Merkezi’nin kurucuları 
Esma Kalender ve Zeynep 
Koçak, Psikolog Seyhan 
Türkmen Yalın, öğretmen-
ler Nurdan Gök, Gülay 
Bıçakçı ve Derya Yetman, 
minik öğrencileri ile mer-
kezlerine katkı sağlayan 
İzmit Belediye Başkanı 
Doğan’a teşekkür ettiler.
Ziyarette Başkan Do-
ğan’a tablo ile merkezin 
bahçesinde bulunan 
hayvan barınağında 
besledikleri tavukların 

organik yumurtalarını se-
pette hediye ettiler. Aynı 
zamanda çocuk doktoru 
olan Doğan da çocuklara 
boyama kitapları hediye 
etti. Başkanlık makamında 
halıların üzerine oturan 
miniklere eşlik eden 
Doğan, halıların üzerine 
oturup çocuklarla birlikte 
kitapları boyadı, sohbet 
etti. Minik öğrencilerden 
3 yaşındaki Yiğit Yeşilel-
ma adlı miniğin, başkanlık 
koltuğuna oturup, talimat-
lar vermesi gülüşmelere 
neden oldu.

Sevgi Tomurcukları 
Çocuk Gelişim 

Merkezi’nde 
eğitim gören 2-5 

yaşındaki çocuklar, 
İzmit Belediye 

Başkanı Dr. Nevzat 
Doğan’a teşekkür 

ziyaretinde 
bulundu. 

söğüt’te iki 
aşamalı itFaiye 
eğitimi
söĞüt - BİLeCİk  Söğüt 
Belediyesi İtfaiye Müdür-
lüğü tarafından teorik ve 
uygulamalı olarak iki aşamalı 
eğitim verildi. Söğüt Beledi-
yesi İtfaiye Müdürlüğü İtfaiye 
Amiri V. Engin Soylu tarafından 
Osmangazi Elektrik Dağıtım 
A.Ş. Söğüt İşletme Şefliğinde 
çalışan personele ve Söğüt Yıl-
dız Tekstil Nakliyat Madencilik 
İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 
personeline verilen eğitim katı-
lımcılar tarafından ilgiyle takip 
edildi. Söğüt Belediyesi’nden 
konuya ilişkin yapılan açık-
lamada Söğüt Belediyesi’nin 
eğitim çalışmalarına her zaman 
öncelik verdiği, bu hizmetle-
rin önümüzdeki günlerde de 
devam edeceği belirtildi.

kadınlara 
GirişimCilik 
eğitimi

süLeymAnpAşA - tekİRdAĞ 
Süleymanpaşa Belediyesi’nin 
Süleymanpaşa Engelliler Koor-
dinasyon Merkezi (SEKOMER) 
ile Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB)  tarafından kadın 
girişimcilere yönelik düzen-
lenen uygulamalı girişimcilik 
eğitimi sona erdi. Kursa katılan 
kursiyerler Süleymanpaşa 
Belediyesi’nin tarihi belediye 
binasında gerçekleşen tören 
ile katılım belgelerini Süley-
manpaşa Belediye Başkanı 
Ekrem Eşkinat’tan aldı. Tören 
esnasında Başkan Eşkinat;  
“KOSGEB uzmanlarından al-
dığınız eğitim oldukça önemli. 
Umarım bundan sonraki adım-
larınız inşallah gönlünüzce 
geçer ve hayallerinizi gerçek-
leştirebilirsiniz” dedi.

KARTEPE’DE KAYAK KEYFİ

kARtepe - koCAeLİ  Kartepe’nin zirvesinde 
Kartepeli çocukları kış sporlarından kayak 
sporu ile tanıştırmak, kayak yapmalarını sağ-
lamak amacıyla düzenlenen kurslar kar kalın-
lığının istenen seviyelerde olduğu dönemlerde 
yapılıyor. Kartepe Belediyesi Kış Spor Okulları 
bünyesinde gerçekleştirilen kayak kursları 
ücretsiz olarak 20’şerli gruplar halinde 4 
eğitmen nezaretinde haftada 2 gün süre ile 

uygulanıyor. 8-15 yaş grubu Kartepeli öğren-
ciler salı ve perşembe günleri Kartepe Beledi-
yesi’nce kayak merkezine ulaştırılıyor. Kayak 
malzemelerini tanıma ve giyip çıkarılması, 
düşme teknikleri eğitimlerini alan öğrenciler 
sırasıyla kar sapanıyla yavaşlama ve paralel 
kayarak hızlanmayı nasıl yapacaklarının teorik 
ve pratik bilgilerini eğitmenlerinden öğreni-
yorlar. Kartepe’nin zirvesinde gerçekleşen 

kurslarda 
öğrenciler 
kayarak aşağı 
inip telesejle yukarı 
çıkıyorlar. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin 
Üzülmez, “Kış turizminin önemli merkezlerin-
den biri olan ilçede kayak sporunu geliştir-
mek, çocuklarımızı kayak sporu ile tanıştırmak 
ve öğretmek istedik” diyerek bilgi verdi.

BİLeCİk  Bilecik Anaokulu Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen Aile 
Eğitimi Kursu Sertifika Törenine 
çok sayıda önemli isim katıldı. Aile 
eğitimine ilişkin slayt gösterileri-
nin yapıldığı ve birbirinden renkli 
anların yaşandığı programda kurs 
gören annelerin sertifikalarını, 
çocukları takdim etti. Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilen eğitimler kapsa-
mında gerçekleştirilen programda 
bir konuşma yapan Vali Yardımcısı 
Mustafa Güney, aileye çok büyük 
önem verdiğini belirterek, şunları 

söyledi: ‘’Her bir vali yardımcımı-
zın görevleri kapsamında ilgilen-
diği alanlar var. Vali Yardımcısı 
olarak ben de Aile ve Sosyal Poli-
tikalar Müdürlüğü ve buna ilişkin 
yapılan aileyle ilgili çalışmaları 

takip ediyorum. Gerçekten aile 
ve buna ilişkin yapılan çalışmalar 
son derece önemli. Bu eğitimlere 
katılarak böyle faydalı nesiller ye-
tiştirilmesinde emeği olan herkese 
teşekkür ederim”

Çocuklardan Annelerine Jest
Bilecik Anaokulu’nda 14 haf-

ta boyunca gerçekleştirilen 
2015-2016 3 ve 6 Yaş Aile 
Eğitimi Kursu’nu başarıyla 

tamamlayan 40 anne kursi-
yere sertifikaları, çocukları 

tarafından verildi.

güngöRen - İstAnBuL 
Halk ve çevre sağlığı 
konusunda çalışmalarını 
titizlikle yürüten Güngö-
ren Belediyesi Veteriner 
Müdürlüğü, Güngörenli-
lerin, daha temiz, sağ-
lıklı ve steril ortamlarda 
yaşamaları için ilaçlama 
çalışmalarını sürdürüyor.  
Yıl boyunca gerçekleştiri-
len dezenfekte ve ilaçlama 
çalışmaları kapsamında, ev 
ve işyerleri talep doğrultu-
sunda ilaçlanıyor.

daha sağlıklı 
bir GünGören

nevzat doğan’ın minik misaFirleri

Kartepe Bele-
diyesi kış spor 

okulları bünye-
sinde “Kartepe’de 

kayak bilmeyen 
çocuk kalmasın” 

sloganı ile hayata 
geçirilen uygula-
ma çerçevesinde 

kayak kursları 
Salı ve Perşembe 

günleri veriliyor.
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zeytİnBuRnu  - İstAnBuL  Geçtiğimiz yılın Türkiye 
Buz Hokeyi Şampiyonu Zeytinburnu Belediyesi Buz 
Hokeyi Takımı, 2015-2016 yılının 2’nci maçında 
Koç Üniversitesi Buz Hokeyi Takımı ile karşı 
karşıya geldi. Zeytinburnu Meydanı’na ku-
rulan olimpik standartlardaki mobil buz 
pistinde gerçekleşen maçtan ev sahibi 
Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi 
Takımı 18-1 galip ayrıldı.

BAŞkAn DA iZLEDi
Açık alanda gerçekleşen müsabakayı iz-
lemeye gelen Zeytinburnulu vatandaşlar 
ise takımlarına destek verdi.  Zeytinburnu 
Belediye Başkanı Murat Aydın da profesyonel 
manada Türkiye’de bir ilk olan maçı tribünden 
izlemeye gelenler arasındaydı. Takımın sokaktan Türkiye 

şampiyonluğuna uzanan özel bir hikayeye sahip 
olduğunu hatırlatan Aydın, “ Şu an pistte ter döken 

oyuncularımız, sokaktan gelen amaçsız 
gençlerimizdi. Şimdi bizi getirdikleri 

nokta Süper Lig. Koç Üniversitesi ile 
olan maçımızı Zeytinburnu Meyda-

nı’na kurduğumuz mobil buz pistinde 
gerçekleştiriyoruz. Bu gençlerimizin 
bir kısmı amacı olmayan madde 
bağımlısı gençlerdi. Geçen yıl 
Türkiye şampiyonu oldular. Özel 

bir hikayeye sahip olan takımımız, 
şu an yurtdışında buz hokeyinde 

başarılı oyunculardan, ülkemizde 
bu spora gönül vermiş gençlerden ve 

bizim problemli gençlerden kurulu bir takıma 
dönüştü” diyerek düşüncelerini ifade etti.

belediyespor’un, 
sinerJiyle Gelen 
başarısı
güRsu - BuRsA  Gürsu Beledi-
yespor’ un son dönemde elde 
ettiği başarılar dolayısıyla bir 
araya gelen kulüp yönetici ve 
futbolcuları, başarıların arta-
rak devam etmesi yönünde 
istişarede bulundu.  Kulüp 
olarak kazanılan başarılar 
dolayısıyla yönetici ve futbol-
cuları tebrik eden Gürsu Be-
lediye Başkanı Mustafa Işık, 
“ Kulübümüzün başarılarının 
artarak sürmesi için kulüp 
imkanlarını güçlendirmeye 
yönelik desteklerimiz devam 
edecek. Kulübümüzün spor 
tesis olanaklarını da arttırma-
ya çalışıyoruz” dedi.

İznİk - BuRsA  İznik Belediye 
Başkanı Osman Sargın, sporda 
geleceğin yeteneklerini 
yetiştiren ve sağlıklı bir genç 
neslin oluşmasında kilit görevi 
olan amatör spor kulüplerine 
destek olmayı sürdürüyor.
Bu kapsamda Boyalıcaspor 
Kulübü Başkanı Ömer Alp-
tekin, Orhaniye Gençlikspor 
Kulübü yöneticileri Vural Kah-
raman ve Salih Yıldırım, Çakır-
ca Vatanspor Kulübü Başkanı 
İsmail Sert’e İznik Belediye 
Başkanı Osman Sargın yapılan 
törenle malzeme yardımın-
da bulundu. İznik Belediye 
Başkanı Osman Sargın ve 
beraberindeki heyet Boyalı-
caspor, Orhaniye Gençlikspor 
ve Çakırca Vatanspor amatör 
spor kulüblerine, krampon, 
forma, top, yağmurluk, şort ve 
çeşitli spor malzemelerinden 
oluşan destek yardımında 
bulunuldu.

başkandan spor 
kulüplerine 
destek

kAĞItHAne - İstAnBuL 
Kağıthane Belediyesi’nin 
ücretsiz olarak sunduğu 
tekvando kurslarından 100’e 
yakın sayıda çocuklar yarar-
landı. Eğitimden faydalanan 
çocuklar için Yahya Kemal 
Spor Kompleksi’nde bir 
kuşak töreni gerçekleştirildi. 
Çocukların gelişimi için önem 
taşıyan bu eğitimler büyük 
bir ilgi gördü. Törene 7 - 14 
yaş arasında değişen çocuklar 
katıldı. Belediyeden yapılan 
açıklamaya göre bu eğitim-
lerin önümüzdeki yıllarda da 
yapılması bekleniyor.

kağıthane’de 
ÇoCuklar kuşak 
atladı

buz hokeyinde  bir ilk

Zeytinburnu 
Belediyesi Buz 
Hokeyi Takımı, 
geçtiğimiz 
aylarda Koç 
Üniversitesi Buz 
Hokeyi Takımı’yla 
Türkiye’de bir ilke 
imza attı. Maç, 
Zeytinburnu’nda 
kurulan mobil buz 
pistinde oynandı. 

Tavşancıl Spor A Grubu çık-
tığı 18 maçta 13 galibiyet, 4 

beraberlik ile 43 puan topladı 
ve sezonu zirvede tamamladı. 
Başkan Toltar´a maçta forma 

hediye edildi.

Akyazı Devlet Hastanesi ya-
nında Sakarya Büyükşehir Be-

lediyesi ve Akyazı Belediyesi 
tarafından yapımı hızla devam 
eden Sentetik saha projesinde 

çim serimi tamamlandı.

Tavşancılspor’da Şampiyonluk 
Kutlamaları Tam Gaz Sürüyor 

Akyazı Sentetik Saha Projesi’nde 
Çim Serim İşlemi Tamamlandı

dİLovAsI  - koCAeLİ   Tavşan-
cılspor´un şampiyonluk kupa 
töreni  ve kutlamaları için yine 
Tavşancıl´da bulunan Sahil Res-
toranda bir yemek düzenlendi. 
Dilovası Belediye Başkanı Ali Tol-
tar, bu yıl spor adına çok başarılı 
bir yıl geçirmekten dolayı duy-
duğu mutluluğu dile getirerek 
“Sporun her branşına desteğimiz 
devam ediyor. Bu yıl çok başarılı 
bir geçiriyoruz. Hem belediye-
cilikte hem de sporda başarılı... 
Sporun her branşına desteğimiz 
devam ediyor ve edecek. İlçede 

bulunan amatör futbol takımla-
rımız bu yılı hep zirve ve şampi-
yonluklarla tamamlıyorlar. Bu-
nun en son halkası Tavşancılspor 
Kulubümüzün başarısı olmuştur.  
Belediye olarak spora yaptığımız 
katkıların karşılığı bizleri ziya-
desiyle memnun ediyor. Dilovası 
Belediye sporun şampiyonluğu-
nun ardından Tavşancılspor’un 
da şampiyon olması bizleri ve ilçe 
halkını sevindirmiştir. Burada 
sporcularımıza ve Tavşancılspor 
yöneticilerine teşekkür ederim” 
dedi.

AkyAzI - sAkARyA  Akyazı 
Devlet Hastanesi’nin yanında 
22 dönümlük arazi üzerine inşa 
edilerek hızla hayat bulan Akya-
zı Spor Tesisi ve Sentetik Saha 
Projesi’nde çalışmalar aralıksız 
sürüyor. Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi ve Akyazı Belediyesi 
tarafından yapımı hızla devam 
eden  ve yaklaşık 2 bin kişilik 
tribün kapasitesi, hakem ve 
soyunma odaları ile modern bir 
sentetik sahayı Akyazı’ya ka-
zandırmak üzere hızla çalışma-
larını sürdüren ekipler sahanın 

çimlerinin serimini tamamlandı. 
Akyazı Belediye Başkanı Hasan 
Akcan konuyla ilgili“Sportif ba-
şarılar elde etmenin ön şartının 
tesisleşme olduğu bilinci ile Sa-
karya Büyükşehir Belediyesi ve 
Akyazı Belediyesi ortak hareket 
ediyoruz. Altyapı tesislerini ilçe-
ye kazandırmak amacıyla hava 
şartlarının da elverdiği ölçüde 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
ekipleri ve Akyazı Belediyesine 
görev düşen yerlerde bizim 
ekiplerimiz hızla çalışıyorlar” 
diyerek düşüncelerini ifade etti.

bursa’da kupa şöleni
Basketbolda FIAT Türkiye Kupası’na Bursa ev sahipliği yaptı. 
Şampiyon olan F.Bahçe’ye de kupasını Recep Altepe verdi
BuRsA  FIAT’ın sponsorluğunda 
düzenlenen 31. Erkekler Türkiye 
Kupası, Bursa’ya büyük heye-
can yaşattı. Ligde ilk yarıyı, 
ilk 8 sırada tamamlayan 
takımların boy gösterdiği 
kupada şampiyonluk final-
de Darüşşafaka Doğuş’u 
son saniye basketiyle 67-65 
yenen Fenerbahçe’nin oldu. 
Nefeslerin tutulduğu final maçını izle-
yenler arasında Marmara Belediyeler 
Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Altepe de vardı. Bitime 
15 saniye kala Darüşşafaka Doğuş 

ABD’li oyuncusu Wilbekin’in 
basketi ile 64-65 öne geçti. 
Ancak son saniyede Sırp 
yıldızı Bogdan Bogdano-
vic’le maçı 67-65’e getiren 

Fenerbahçe, şampiyonluk 
kupasını Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanı Recep Altepe ve 
Basketbol Federasyonu CEO’su Hida-
yet Türkoğlu’nun elinden aldı.
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Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 

anma gecesinde... 
Belediye 

Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 

ve duygularını 
paylaştılar... 

Biz de onların 
paylaşımlarına 

ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 

medya keyfi...

15sosyal medya

HASAN AKGÜN                                               /drhasanakgun

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: “Mutluluk 
şehri Büyükçekmece’den herkese hayırlı akşamlar dilerim...” 
diye yazdı.

ZEKİ TOÇOĞLU                                              /sbbzekitocoglu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu,   
facebook hesabından şöyle yazdı: “ADASU HES’le bugüne kadar 
12 milyon liralık enerji ürettik. Nehir akıyor, Sakarya kazanıyor.”

ALİ KILIÇ                                                             @BskAliKilic

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Her birinin gözleri ışık 
saçan, pırıl pırıl evlatlarımız var bizim. Onlara güveniyor, en 
çok da geleceğe inanıyorum” diye yazdı.

EKREM İMAMOĞLU                                   /imamogluekrem

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, renkli kişiliği 
ve sıcakkanlılığı ile çocuklarında gözdesi. 

HİLMİ TÜRKMEN                                            /hilmiturkmen34

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, hayvanları çok 
seviyor. Başkan Türkmen, hayvan sevgisini her fırsatta dile 
getiriyor.

NEVZAT DOĞAN
/dr.nevzat_dogan

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan şöyle 
yazdı: “Bugün de spora devam ...Size de 
tavsiye ederim.”

HAYRİ İNÖNÜ
/hayriinonu

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Bugün 
Furkan’ı ziyaret ettim” diye yazdı.

başkanların

sosyal 
medyası

Yolda, sinemada, 
bazen de özel bir 

anma gecesinde... 
Belediye 

Başkanları aldılar 
ellerine telefonu 

ve duygularını 
paylaştılar... 

Biz de onların 
paylaşımlarına 

ortak oluyoruz. İşte 
başkanların sosyal 

medya keyfi...

MUSTAFA DEMİR                                           /demirmustafatr

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir facebook hesabına 
şu notu düştü: “Yedikule Hayvan Barınağımızın en minik 
üyesi ile...”

MEHMET TEVFİK GÖKSU                           /TevfikGoksu2023

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, çocukları 
çok seviyor ve pek çok etkinlikte çocuklarla bir araya geliyor.  
Başkan bu anlarını da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

MURAT HAZİNEDAR                                    /MuratHazinedar

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, tüm kedilerin 
“Dünya Kediler Günü”nü facebook hesabından kutladı ve bu 
fotoğrafı paylaştı.

Dünyada internete bağlı olan kişi sayısı  

3 milyar. Bu da, dünya nüfusunun %42’sine 

denk geliyor. Bu kişilerin %70’lik dilimi ise  

sosyal medyayı aktif kullanıyor.
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Yoğun çalışma tempolarına rağmen halkın arasından ayrılmayan ve vatandaşla sıcak 
iletişim kuran belediye başkanlarının renkli yüzlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Küçükçekmece Belediye Başkanı 
Temel Karadeniz

Bağcılar Belediye Başkanı 
Lokman Çağırıcı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe

Orhangazi  Belediye Başkanı
Neşet Çağlayan

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur 

Bakırköy Belediye Başkanı 
Bülent Kerimoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş

Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail  Hakkı Edebali

Fatih Belediye Başkanı 
Mustafa Demir

  Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan


